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CYCLADES
BUS

ΗΜΕΡΕΣ

Το Cyclades Bus αναχωρεί βραδινή ώρα,
ώστε να ξεκουραστείτε στο άνετο
λεωφορείο μας και την επόμενη μέρα
να φτάσετε πρωί στη Νάξο με το
γρήγορο πλοίο της Golden Star Ferries

ναξοσ

Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων
Mε μια ματιά
Είναι ένα νησί που αν προσπαθήσεις να το ανακαλύψεις σίγουρα δεν θα μπορέσεις με την πρώτη φορά. Το μέγεθος της έχει ως
αποτέλεσμα να έχει διαφορετικούς χαρακτήρες και να ταιριάζει σε όλα τα γούστα. Εμείς λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες
πακέτο έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να το ανακαλύψετε. Το Cyclades bus μας θα σας παραλάβει με βραδινή ώρα
αναχώρησης από την πόλη σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στο άνετο λεωφορείο μας μέχρι να φτάσουμε στο
λιμάνι της Ραφήνας μαζί με τον έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. Από εκεί θα παραλάβετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και
θα επιβιβαστείτε στο πλοίο της Blue Star Ferries που έχουμε επιλέξει αποκλειστικά για εσάς έτσι ώστε να φτάσετε μόλις στις
11.10 στη Νάξο και να έχουν όλη τους τη μέρα διαθέσιμη. Την τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη ώρα επιστροφής
στις 16.05 έτσι ώστε να έχετε χρόνο για μία τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το
λεωφορείο μας, και αν τυχόν υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν
φεύγει χωρίς εσάς καθώς είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Εξοπλιστείτε με καλή διάθεση και αφήστε όλα τα
υπόλοιπα σε εμάς
Δοκιμάστε Κίτρο είναι παραδοσιακό ρόφημα.
Η κουζίνα της Νάξου είναι ίσως η πληρέστερη που θα
βρείτε στις Κυκλάδες, μην διστάσετε να δοκιμάσετε ψάρι,
κρέας και τοπικές συνταγές, θα μείνετε σίγουρα
ευχαριστημένοι.
Παραλία Μικρή Βίγλα μην τη χάσετε με τίποτα
Σπηλιά της Ρίνας, μπορείτε να την επισκεφθείτε με
μονοήμερη εκδρομή που αναχωρεί από το λιμάνι του Πίσω
Λιβαδιού.
Βόλτα στη Χώρα με τα μοναδικά σοκάκια της.

Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την
εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση.
Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε
χρειαστεί.
Τοπικός εκπρόσωπος στο νησί της Νάξου για οποιαδήποτε
στιγμή ανάγκης.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πιο γρήγορα δρομολόγια και
σε τιμές group.
Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του
νησιού.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Λευκάδας πριν την αναχώρηση.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Highlights
Χώρα Νάξου
Νάος του Απόλλωνα
Βενετικό Κάστρο

STORY PLACE
Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στον Ναό του Απόλλωνα και βγείτε μοναδικές φωτογραφίες.
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