Περιεχόμενα
Happy bus - Οδικές - Ακτοπλοϊκές εκδρομές στην Ελλάδα
04 Νάξος 7 ημέρες
05 Πάρος 5&7 ημέρες
07 Μύκονος 5&7ημέρες
09 Άνδρος 5&6 ημέρες
10 Σέριφος 7 ημέρες
11 Σύρος 7 ημέρες
12 Μήλος 7 ημέρες
13 Φολέγανδρος 7 ημέρες
14 Ιος 7 ημέρες
15 Άνω Κουφονήσι 7 ημέρες
16 Σίφνος 7 ημέρες
17 Σαντορίνη 7 ημέρες
19 Αίγινα 7 ημέρες
20 Κύθηρα 7 ημέρες
21 Αλόννησος 4,5&6 ημέρες
23 Σκόπελος 4,5&6 ημέρες

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα
για Τήνο & Σκιάθο

Είμαστε εδώ, υγιείς, ανανεωμένοι και έτοιμοι να
δημιουργήσουμε νέες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες!
Είμαστε ανοιχτά και στη διάθεσή σας :
- Στα γραφεία μας τηρώντας “σχολαστικά” όλα τα υγειονομικά μέτρα
- Στο τηλεφωνικό μας κέντρο
- Στα Social Media, Facebook & Instagram
Οι προτάσεις μας για φέτος έχουν περάσει από μια σειρά προσαρμογών
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπέροχα ταξίδια με ασφάλεια και
άνεση.
- Επιλέγουμε προορισμούς στην Ελλάδα
- Επιλέγουμε προορισμούς στο εξωτερικό μόνο εφόσον δεν έχουν
αυξημένη επικινδυνότητα και κρίνονται ασφαλείς.
- Επιλέγουμε διαμονή σε ξενοδοχεία, δωμάτια και Βίλες που τηρούν
προσεκτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Τα οργανωμένα ταξίδια γίνονται πλέον με περιορισμένο αριθμό ατόμων
- Στις μετακινήσεις με λεωφορεία χρησιμοποιούμε τον προβλεπόμενο
αριθμό των συνολικών θέσεων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Σε κάθε λεωφορείο τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα βάσει της
επίσημης οδηγίας.
- Το προσωπικό, οι συνοδοί των εκδρομών και οι οδηγοί μας είναι
ενημερωμένοι για τις υγειονομικές οδηγίες του εκάστοτε προορισμού,
την αναγνώριση συμπτωμάτων και την διαδικασία σε περίπτωση ύποπτου
κρούσματος.
- Προσπαθούμε να τηρούνται όλοι οι κανόνες χωρίς να δημιουργείται
αρνητική ψυχολογία στον ταξιδιώτη.
Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας προτείνουμε για αυτό το καλοκαίρι :
- Διακοπές Fly & Drive σε ελληνικά νησιά
- Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
- Οργανωμένα αεροπορικά Ταξίδια στο εξωτερικό
- Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
- Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, δωμάτια και Βίλες σε ανταγωνιστικές τιμές
-Εξωτικά ταξίδια στα μέτρα σας (customized trips)
- Γαμήλια ταξίδια - Honeymoon vacations

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο
δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών
(εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων.
Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδεύει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές
στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι
πόλεων, check point κλπ). Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων
με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική
των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το
γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο
πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα
που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών,
δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών
έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις
αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση
& στην επιστροφή. 7. Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι δημοτικοί φόροι
πόλεων, οι οποίοι αναγράφονται στο ενημερωτικό της εκδρομής και
πληρώνονται στην υποδοχή των ξενοδοχείων. 8. Στις πτήσεις που
αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1 αποσκευή για διαμονή
ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο. 9. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή
τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία
σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο www.athoshellas.gr.
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HAPPY BUS

ΝΑΞΟΣ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στη Νάξο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι της Ραφήνας
Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo DELOS της BLUE STAR FERRIES. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στη Νάξο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από
την Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός
σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη
διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον
Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUE STAR DELOS στις 07.25.
Στις 12.30 φτάνουμε στη Νάξο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν!
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε
στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι
στις 18.00. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας
περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε
στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΝΑΞΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ Ξενοδοχεία

STUDIO NAXOS

/ Χώρα

HOTEL FIKAS 2* plus / Αποίκια
NAXOS HOLIDAYS 3*

/ Χώρα

13,20,27 /7

3,10,17,24,31 /8

5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

-

249

245

235

285

275

259

Πρωινό

295

275

-

329

295

-

Πρωινό

439

425

-

459

435

-

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Μεταφορά με mini van από/προς το λιμάνι και το ξενοδοχείο 15ε ανά άτομο με επιστροφή.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 195ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-140ε

HAPPY BUS

ΠΑΡΟΣ

Το διαμάντι των Κυκλάδων

5&7

ημέρες

Γιατί στην Πάρο?
Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους
διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και
αρκετά αξιοθέατα. Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια στη γραφική Νάουσα, στις πανέμορφες παραλίες, αλλά και
στην πρωτεύουσα
και λιμάνι του νησιού, την Παροικιά σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και
απολάυστε διακοπές στην Πάρο, άνετα, οικονομικά και χωρίς κανένα άγχος γιατί είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Γιατί μαζί μας στην Πάρο?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
Επιλέγουμε τα πλοία της BLUESTAR FERRIES από Πειραιά και της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να
καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης
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Πως θα πάμε στην Πάρο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στην Πάρο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από
την Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός
σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη
διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον
Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR
NAXOS για την Πάρο στις 06.45.
Το πρωί στις 10.55 φτάνουμε στην Πάρο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο
και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε
αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή
σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να
είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου
στις 19.15. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας
περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε
στην πόλη μας

5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο
& Δευτέρα πρωί
Κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί αναχωρεί το λεωφορείο
από την Θεσσαλονίκη στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο
συνοδός σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε
όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε
στη Ραφήνα για να πάρουμε το πλοίο Superferry 2 Golden Star
Ferries για την Πάρο στις 16.30.
Την ίδια μέρα το βράδυ στις 22.30 φτάνουμε στην Πάρο,
πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε
καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε
συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30
λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry 2 στις 08.30.
Φτάνουμε στον Πειραιά στις 14.25, όπου μας περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

05.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

06.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

07.15

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

07.30

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

08.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

09.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

11.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

12.30

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν :
- Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων)
- Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!)
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries
- Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΠΑΡΟΣ 5&7ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

STUDIOS PARIKIA
Παροικιά

GLAROS ROOMS
Νάουσα

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις
κάθε Σάββατο & Δευτέρα πρωί
18,20,25,27 /7
1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 /8

7 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις
κάθε Δευτέρα βράδυ
20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

-

225

215

195

245

235

225

-

249

235

229

285

270

265

-

285

269

335

310

θέα κήπο

θέα κήπο

θέα κήπο

θέα κήπο

295

285

349

335

θέα θαλ.

θέα θαλ.

θέα θαλ.

θέα θαλ.

335

319

δίχωρο
δωμάτιο

395

375

δίχωρο
δωμάτιο

325

310

-

385

365

-

1ο παιδί 145

1ο παιδί 165

319

2ο παιδί 195
δίχωρο
δωμάτιο

385

2ο παιδί 210
δίχωρο
δωμάτιο

1ο & 2ο παιδί

ARKAS INN 3*
150μ από παραλίες Λογαρά και Καλό Λιβάδι

CAPTAIN ROCKS 3*
Χρυσή Ακτή

HOTEL MANTO 2* plus
Νάουσα

NARGES 4*
παραλία Αλυκή

Πρωινό

335

165
δίχωρο
δωμάτιο
1ο & 2ο παιδί

175

1ο & 2ο παιδί

395

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-190ε
5ημ 4 διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 105ε, ATV (γουρούνα) 165ε

195
δίχωρο
δωμάτιο
1ο & 2ο παιδί

210

HAPPY BUS

ΜΥΚΟΝΟΣ

Το νησί των ανέμων

5&7

ημέρες

Γιατί στην Μύκονο?
Γιατί στη Μύκονο μπορείς να επιλέξεις το είδος των διακοπών που θέλεις. Από “χαλαρές” καταστάσεις μέχρι ότι πιο glamorous
έχεις συναντήσει..όμορφες παραλίες, watersports, δραστηριότητες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, πάρτυ, beach bar,
νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια στη χώρα αλλά και στις πανέμορφες παραλίες, σε αρκετά
χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και απολάυστε διακοπές στη Μύκονο, άνετα, οικονομικά
και χωρίς κανένα άγχος γιατί είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε
τα υπόλοιπα σε εμάς!

Γιατί μαζί μας στην Μύκονο?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Eίναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τα πλοία της BLUESTAR FERRIES από Πειραιά και της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να
καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

7

Πως θα πάμε στη Μύκονο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στη Μύκονο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά
νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR PAROS για την
Μύκονο στις 07.30.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

05.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

06.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

07.15

Φτάνουμε στις 21.00 στο νησί, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

07.30

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

08.45

Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά
πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry η οποία είναι στις
13.15. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 17.55, όπου μας περιμένει το
λεωφορείο με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Λάρισα

Νέος Νιαβής

09.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

11.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

12.30

Στις 12.25 φτάνουμε στη Μύκονο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε
στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, η οποία
είναι στις 14.15. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 19.45. Αν
καθυστερήσει το πλοίο (που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή
περίοδο) μην ανησυχείτε γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15.
Βρείτε το “Happy Bus” με τον συνοδό, αφήστε τις αποσκευές
σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί πρέπει να
επιστρέψουμε στην πόλη μας.
5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο πρωί
Κάθε Σάββατο πρωί αναχωρεί το λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη
στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο συνοδός σας περιμένει
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε
τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στη Ραφήνα για να πάρουμε
το πλοίο Superferry της Golden Star Ferries για την Μύκονο στις
16.30.

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν :
- Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων)
- Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!)
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries
- Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις
κάθε Σάββατο πρωί

ΜΥΚΟΝΟΣ
5&7ΗΜΕΡΕΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις
κάθε Δευτέρα βράδυ

18,25, /7 & 1,8,15,22,29 /8

20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Studios Οrnos / Ορνός

-

295

285

275

349

335

325

Μarianna 2* plus

-

345

185

-

375

209

-

-

369

-

395

Ξενοδοχεία

Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

Delian Collection Giannoulaki 4*
Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

μόνο παιδί

229

μόνο παιδί

255

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-190ε
5ημ 4 διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 105ε, ATV (γουρούνα) 165ε

-

HAPPY BUS

ΑΝΔΡΟΣ

5&6

Ένα νησί κόσμημα

ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Άνδρο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι της Ραφήνας
Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τα πλοία της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι
για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Άνδρο
5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο πρωί
6ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα πρωί
Κάθε Σάββατο πρωί αναχωρεί το λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη
στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο συνοδός σας περιμένει
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε
τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στη Ραφήνα για να πάρουμε
το πλοίο Superferry 2 Golden Star Ferries για την Άνδρο στις 16.30.
Στις 18.25 φτάνουμε στην Άνδρο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά
πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry 2 η οποία είναι στις
16.00. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 18.00, όπου μας περιμένει το
λεωφορείο με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

05.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

06.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

07.15

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

07.30

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

08.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

09.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

11.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

12.30

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Golden Star Ferries, 4. Διαμονή στο
δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΑΝΔΡΟΣ
5&6ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις
κάθε Σάββατο πρωί

6 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις
κάθε Δευτέρα πρωί

11,18,25 /7 & 1,8,15,22,29 /8

13,20,27 /7 & 3,10,17,24,31 /8

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

ANDROS STUDIOS/ Χώρα

-

199

195

185

215

209

195

PIGHI SARIZA / Αποίκια

Πρωινό

249

235

-

275

259

-

ANDROS HOLIDAY / Γαύριο

Πρωινό

295

279

-

349

335

-

PARADISE ART HOTEL / Χώρα

Πρωινό

339

315

-

375

339

1ο παιδί 95

CHRYSSI AKTI / Μπατσί

Πρωινό

359

345

2ο παιδί 190
family side
sea view

1ο παιδί 95

385

359

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 30€ στις παραπάνω τιμές.

2ο παιδί 235
family side
sea view

9

ΣΕΡΙΦΟΣ

7

HAPPY BUS

ημέρες

Γιατί στην Σέριφο;
Ένα νησί που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του με την άγρια ομορφιά των ορεινών όγκων και την γοητευτική νησιώτικη όψη του
παραδοσιακού οικισμού της Χώρας. Γυμνοί λόφοι, εύφορες κοιλάδες, όρμοι και απέραντες ακτές συνθέτουν το φυσικό μεγαλείο
του νησιού.

Γιατί μαζί μας στην Σέριφο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SPEEDRUNNER 3 της AEGEAN SPEED LINES από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Σέριφο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Σέριφο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SPEEDRUNNER 3 για την Σέριφο στις
07.30.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Σέριφο
σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 18.20.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 20.50. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΣΕΡΙΦΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)
Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

ALBATROS HOTEL 2* / Λιβάδι

-

335

305

289

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 60€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε

ΣΥΡΟΣ

Η αρχόντισσα των
Κυκλάδων

7

HAPPY BUS

ημέρες

Γιατί στην Σύρο;
Η Σύρος, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων φημίζεται για τις όμορφες παραλίες της, τους παραδοσιακούς οικισμούς,
την πλούσια φύση, και τις τοπικές λιχουδιές! Στο παρελθόν γνώρισε εντυπωσιακή πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Πρωτεύουσα
και λιμάνι είναι η αριστοκρατική Ερμούπολη, μια πανέμορφη, αρχοντική πόλη, με νεοκλασικά κτίρια και επιβλητικά αρχοντικά. Στο
νησί, λόγω της ιστορίας του, υπάρχει έντονο Καθολικό στοιχείο που του δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εκτός από πανέμορφες
παραλίες μπορείτε να ζήσετε και κοσμοπολίτικη ζωή αλλά και εναλλακτικές πιο ήσυχες διακοπές.

Γιατί μαζί μας στην Σύρο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo BLUE STAR PAROS από/προς Πειραιά. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bar για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Σύρο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις
απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να
πάρουμε το πλοίο BLUE STAR PAROS για την Σύρο στις 07.30.
Φτάνουμε στη Σύρο στις 11.15, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις
16.00. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 19.45. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΣΥΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

ERMOUPOLIS STUDIOS / Ερμούπολη

-

255

249

245

ANEMELIA STUDIOS / Αζόλιμνος

-

265

259

255

FRANCOISE HOTEL 2*/ Γαλησσάς

Πρωινό

280

265

-

NISAKI HOTEL 3*/ Ερμούπολη

Πρωινό

330

289

-

DIOGENIS HOTEL 4*/ Ερμούπολη

Πρωινό

345
380
superior 465

315
375
superior 385

standard
deluxe

standard

deluxe

deluxe

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 170ε

289
325
superior 335

standard
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ΜΗΛΟΣ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Μήλο;

HAPPY BUS

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JET από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για τη Μήλο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Μήλο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Mήλο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Μήλο
σε μόλις 2ώρες και 55λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 17.45.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΜΗΛΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)
Ξενοδοχεία

ADAMAS STUDIOS

Διατροφή
/ Αδάμας

-

GALANIS ROOMS / Χώρα

-

MILOS APARTMENTS / Χώρα

-

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

335

325

310

-

-

-

-

tpl sea view

family sea view

495

445

375
420

θέα βουνό
θέα θάλ.

445

Πρωινό

475
525
superior 590

Πρωινό

525

-

-

Πρωινό

579

519

459

standard

CAPETAN GEORGANTAS 2*
ZOE ROOMS

/ Αδάμας

/ Πολλώνια

AEOLIS 2* plus

/ Αδάμας

comfort

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 65€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Φολέγανδρο;

HAPPY BUS

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JETS από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Φολέγανδρο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Φολέγανδρο

Πόλη

Καβάλα
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας Σέρρες
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Θεσ/νίκη
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Φολέγανδρο στις 07.00. Θεσ/νίκη
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη
Φολέγανδρο σε μόλις 3 ώρες! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές Κατερίνη
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
Λάρισα
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
Βόλος
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 16.30.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο
Λαμία
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Σημείο

Αναχωρήσεις

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Νέος Νιαβής

23.45

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

EVGENIA ROOMS & APARTMENTS / Χώρα

-

395

385

375

AEGEO HOTEL 2* / Χώρα

-

standard

465

superior 565
superior studio 639

KALLISTI HOTEL 4* /

Χώρα

-

superior 445
superior studio 520

579

445

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 80€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 235ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε

-
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ΙΟΣ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Ιο;

HAPPY BUS

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.
- Επιλέγουμε την χώρα και την πιο διάσημη παραλία του Μυλοπότα.
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran Τera Jet της SEA JET από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για την Ίο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Ίο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο Tera Jet για την Ίο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στην Ίο στις
11.05! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε
καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε
συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 13.25.
Φτάνουμε στον Πειραιά το απόγευμα στις 17.25. Επιβιβαζόμαστε στο
λεωφορείο και επιστρέφουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με το ταχύπλοο catamaran TERA JET της Sea Jet, 4.
Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ
13,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΙΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

-

329

309

295

-

345

325

-

DRAKOS TWINS / Μυλοπότας

-

385

365

-

ARMADOROS HOTEL 2* IOS BACKPACKERS

-

Ξενοδοχεία

IOS STUDIOS

Διατροφή

/ Αδάμας

MARCOS BEACH 2*

/ Μυλοπότας

Xώρα - Γιαλός

ACTEON 2* / Xώρα
SPITI APARTMENT

-

/ Μυλοπότας

FAR OUT VILLAGE 3* & BEACH CLUB
Μυλοπότας

SEE BREEZE 3* plus

/ Xώρα - 1,2χλμ από κέντρο

economy

385
409

θέα θάλασσα
economy

385
409

θέα θάλασσα

economy

345
369

θέα θάλασσα

345

θέα θάλασσα

θέα θάλασσα

θέα θάλασσα

economy

395

345

Πρωινό

475

435

395

-

529

495

-

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 180ε

335

319

-

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 75€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

325
349

4 ή 5 άτομα

HAPPY BUS

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στο Άνω Κουφονήσι;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε το BLUESTAR NAXOS για την αναχώρηση από Πειραιά και το SUPERJET της SEA JET για την επιστροφή.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στο Κουφονήσι
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR NAXOS στις 06.45.
Φτάνουμε στο Άνω Κουφονήσι στις 14.15, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και
οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για
οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 13.25.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 7ΗΜΕΡΕΣ

14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

(5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

AEOLOS 3* / Άνω Κουφονήσι

Πρωινό

589

549

519

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 60€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
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HAPPY BUS

ΣΙΦΝΟΣ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Σίφνο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JETS από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Σίφνο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Σίφνο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Σίφνο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Σίφνο
σε μόλις 2 ώρες και 10 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 18.35.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΣΙΦΝΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)
Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε τετράκλινο

ALK HOTEL 3* / Καμάρες

Πρωινό

419

415

-

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 65€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε

HAPPY BUS

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

7

ημέρες

Γιατί στην Σαντορίνη?
Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Για την Σαντορίνη
δεν θα κάνουμε γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης
τουριστών από κάθε μέρος της γης, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. Φέτος όμως, λόγω της γνωστής
κατάστασης, οι τιμές έχουν μειωθεί αρκετά, δημιουργώντας μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το φημισμένο νησί και να μείνετε σε
αξιόλογα δωμάτια χωρίς να πληρώσετε μια περιουσία! Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε
να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και μεταφορικών μέσων, στις
χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική πολιτεία Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην Καλντέρα, βόλτα
στα γραφικά σοκάκια, κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές πηγές, πεζοπορία, νησάκια Νέα και παλιά Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης,
καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή, τελεφερίκ Φηρών, παραδοσιακό Μεγαλοχώρι, παραλίες, beach bar, αρχαιολογικό και λαογραφικό
μουσείο Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..

Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν
να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..
Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα στα Φηρά
Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν από beach bars, watersports και εστιατόρια
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

Γιατί μαζί μας στην Σαντορίνη?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo DELOS της BLUESTAR FERRIES. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Σαντορίνη

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR DELOS στις 07.25.
Στις 14.50 φτάνουμε στη Σαντορίνη, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν!
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε,
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 15.30.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ-ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
20,27 /7

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7

3,10,17,24 /8

ΗΜΕΡΕΣ (5 διαν)

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

STUDIO PERISSA/ Περίσσα

-

249

235

229

275

259

-

HOTEL THIRASIA / Φηρά

-

275

259

-

289

275

-

PRIVEE SUITES / Περίσσα

Πρωινό

295

279

-

310

295

-

ALEXANDER’S GREAT VIEW

-

299

285

-

315

299

-

SUNNY DAYS / Φηρά

-

315

299

-

329

310

-

STAR 3* plus

Πρωινό

315

299

349

329

Πρωινό

349

325

410

385

Πρωινό

410

385

-

445

410

-

Πρωινό

485

450

-

495

465

-

Φηρά

1ο & 2ο παιδί
Μεγαλοχώρι

185ε
δίχωρο
δωμάτιο

1ο & 2ο παιδί

1ο & 2ο παιδί

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

AMBIENCE SUITES
1η λειτουργία Ιούνιος 2018
Φηροστεφάνι

DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός
δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι

KALESTESIA SUITES
Ακρωτήρι θέα καλντέρα
δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι

210ε
δίχωρο
δωμάτιο

1ο & 2ο παιδί

1ο & 2ο παιδί

Πρωινό

495

460

295ε
δίχωρο
δωμάτιο

195ε
δίχωρο
δωμάτιο

235ε
δίχωρο
δωμάτιο

1ο & 2ο παιδί

520

479

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Μεταφορά με mini van από/προς το λιμάνι και το ξενοδοχείο 15ε ανά άτομο με επιστροφή.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-140ε

335ε
δίχωρο
δωμάτιο

ΑΙΓΙΝΑ

7

ημέρες

Γιατί στην Αίγινα;
Μικρή, γλυκιά, η Αίγινα θα σας μαγέψει. Το νησί του Αργοσαρωνικού φιλοδοξεί να σας προσφέρει μια σειρά από σπάνιες συγκινήσεις.
Οι ευκάλυπτοι πλάι στην θάλασσα, η Πέρδικα που θυμίζει Κυκλάδες, οι περίφημες φυστικιές με το μοναδικό φυστίκι Αιγίνης, το σπίτι
του Καζαντζάκη όπου έγραψε την Οδύσσεια.

Γιατί μαζί μας στην Αίγινα;

HAPPY BUS

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Eίναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά

Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo AGIOS NEKTARIOS από/προς Πειραιά. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bar για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Αίγινα
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο AGIOS NEKTARIOS για την Αίγινα στις
08.20.
Φτάνουμε στη Αίγινα στις 09.35, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις
19.45. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

ΑΙΓΙΝΑ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)
Ξενοδοχεία

AEGINITIKO ARCHONTIKO BOUTIQUE HOTEL /
ILIDA STUDIOS /

Αγία Μαρίνα

ELA MESA LUXURY APARTMENTS

/ Αγία Μαρίνα

Χώρα

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Πρωινό

245

219

195

229

-

245

225

-

θέα κήπος

255

θέα θάλασσα 275

275

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 20€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 170ε
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ΚΥΘΗΡΑ

7

ημέρες

Γιατί μαζί μας στα Κύθηρα;

HAPPY BUS

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία μόνο στην Αγία Πελαγία
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo AQUA JEWEL της SEA JETS. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στα Κύθηρα
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το
πρωί για να πάρουμε το πλοίο ΑQUA JEWEL στις 10.00.
Στις 16.30 φτάνουμε στα Κύθηρα, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν!
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε,
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 15.40.
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 22.10, όπου μας περιμένει το
“Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

19.00

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

20.00

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

21.30

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

21.45

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

22.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

23.45

Βόλος

Οδός Λαρίσης - My Market

01.15

Λαμία

Νεα Ρούμελη

02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jets, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
13,20,27 /7

ΚΥΘΗΡΑ 7ΗΜΕΡΕΣ

3,10,17,24,31 /8

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

EVIS STUDIO / θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία

-

249

235

219

285

275

249

KYTHERA IRIDA STUDIOS

-

265

249

-

289

259

-

-

275

265

-

299

285

-

Πρωινό

295

275

-

315

299

-

Πρωινό

315

295

-

345

329

-

Πρωινό

345

329

-

369

345

-

Πρωινό

389

369

-

445

419

-

Πρωινό

395

365

-

479

465

-

PELAGIA BEACH

/ Αγία Πελαγία

/ Αγία Πελαγία

VENARDOS 3* / Αγία Πελαγία
ANATOLI 3*
ANESIS 3*

/ Αγία Πελαγία

/ Αγία Πελαγία - μπροστά στην παραλία

EL SOL 3* / Kαψάλι
KYTHEA 4*

/ θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 35€ στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 175ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 125ε, ATV (γουρούνα)-140ε

HAPPY BUS

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

4,5&6

ημέρες

Καλωσορίσατε στην Αλόννησο. Ψάρεμα, πεζοπορία, επίσκεψη στο νησί του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ευρώπης, καγιάκ,
κανό, καταδύσεις και προπάντων χαλάρωση είναι… η νέα σου καθημερινότητα! Η ιδιαίτερη γεωγραφία του προορισμού φαίνεται από
τη δυνατότητα που σας δίνεται για να εξερευνήσετε την Αλόννησο μαζί με τα νησάκια που την «περιτριγυρίζουν», δημιουργώντας
ένα μοναδικό οικοσύστημα, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως
το νησί αποτελεί έναν από τους τελευταίους οικολογικούς παραδείσους. Τα γραφικά χωριουδάκια ασκούν τη δική τους γοητεία.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική που «δένει» αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον και τους χαμογελαστούς και πάντα φιλόξενους
κατοίκους. Ορισμένα από τα πλέον αξιόλογα σημεία είναι η Παλιά Αλόννησος, το Πατητήρι, ο Ρουσούμ Γιαλός, η Βότση, η Στενή
Βάλα και τα Καλαμάκια.

Γιατί μαζί μας στην Αλόννησο;
Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε
μεταφορές
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του Βόλου.
- Επιλέγουμε το μεγαλύτερο που είναι το EXPRESS SKIATHOS της BLUESTAR FERRIES με χωρητικότητα 1390 άτομα και 184
αυτοκίνητα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι
χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών
και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου (βλ.πίνακα
αναχωρήσεων, λεωφορείων), 2. Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί
κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star
Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη
διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.
Δρομολόγια πλοίου EXPRESS SKIATHOS - BLUE STAR FERRIES:
Βόλος – Αλόννησος 07.45 – 12.20 &
Αλόννησος - Βόλος 12.35 - 16.35
(εκτός Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13.00 - 18.00)

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

01.30

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

02.15

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

03.45

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

04.00

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

04.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

05.45
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
11,18,25/7 & 8/8

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί έως
12 ετ

2ο παιδί έως
12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι

-

189

-

-

-

YALIS HOTEL 4*

Πρωινό

255

235

135

135

Πρωινό

259

-

95

155

Πρωινό

265

-

95

-

Πρωινό

315

299

199

-

(standard studio) / Βότση

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow) / Χρυσή Μηλιά

PARADISE HOTEL 3*

/ Πατητήρι

THE ATRIUM HOTEL 4*

/ Πατητήρι

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
5ΗΜΕΡΕΣ

10, 14/7 & 22, 26/8

18,22,25,29/7 & 1,5,8,12,16,19/8

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι

-

215

-

-

-

225

-

-

-

YALIS HOTEL 4*

Πρωινό

299

269

145

145

309

279

145

145

Πρωινό

309

-

105

175

319

-

105

175

Πρωινό

315

-

105

-

325

-

105

-

Πρωινό

385

359

229

-

395

369

239

-

(standard studio) / Βότση

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow)
Χρυσή Μηλιά

PARADISE HOTEL 3*
Πατητήρι

THE ATRIUM HOTEL 4*
Πατητήρι

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
6ΗΜΕΡΕΣ

6/7

21,28/7 & 11/8

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι

-

219

-

-

-

239

-

-

-

YALIS HOTEL 4*

Πρωινό

325

295

155

155

349

309

155

155

Πρωινό

325

-

115

195

359

-

115

195

Πρωινό

339

-

115

-

369

-

115

-

Πρωινό

399

355

239

-

485

419

265

-

(standard studio) / Βότση

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow)
Χρυσή Μηλιά

PARADISE HOTEL 3*
Πατητήρι

THE ATRIUM HOTEL 4*
Πατητήρι

HAPPY BUS

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

4,5&6

ημέρες

Στη Σκόπελο οι διακοπές είναι ποιοτικές και οικονομικές! Το καταπράσινο νησί προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών φιλοξενίας.
Διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές, όπως κέντρα υγείας, ταχυδρομεία, τράπεζες, ATM, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία
ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, γκαλερί κ.α.
Θα βρείτε εστιατόρια εφάμιλλης ποιότητας με κορυφαία εστιατόρια της πρωτεύουσας, αν και πολλοί επισκέπτες προτιμούν τα
παραθαλάσσια ταβερνάκια στη Σκόπελο, το Λουτράκι, τον Αγνώντα και τον Πάνορμο για να γευτούν τις αυθεντικές παραδοσιακές
γεύσεις, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. Χαρακτηριστικό του νησιού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, είναι τα τσιπουράδικα
και τα ουζερί, στα οποία μπορεί να βρει κανείς θεσσαλικές ποικιλίες ούζου και τσίπουρου, οι οποίες συνοδεύονται με εκλεκτές
ποικιλίες από θαλασσινά και λαχανικά της εποχής.
Στη νυχτερινή διασκέδαση χωρούν όλα τα γούστα: cocktail bars και νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό χιπ-χοπ και
νησιώτικα. Παράδοση του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από αυτόν τον τόπο κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.

Γιατί μαζί μας στη Σκόπελο;
Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε μεταφορές
έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε το μεγαλύτερο που είναι το EXPRESS SKIATHOS της BLUESTAR FERRIES με χωρητικότητα 1390 άτομα και 184
αυτοκίνητα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι
χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών
και περιλαμβάνουν:
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου (βλ.πίνακα
αναχωρήσεων, λεωφορείων), 2. Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί
κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue
Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5.
Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Δρομολόγια πλοίου EXPRESS SKIATHOS - BLUE STAR FERRIES:
Βόλος – Σκόπελος 07.45 – 11.35 &
Σκόπελος - Βόλος 11.50 - 16.35
(εκτός Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13.45 - 18.00)

Πόλη

Σημείο

Αναχωρήσεις

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

01.30

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

02.15

Θεσ/νίκη

Μητροπόλεως με Βενιζέλου

03.45

Θεσ/νίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

04.00

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

04.45

Λάρισα

Νέος Νιαβής

05.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης
το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις
αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε
ανά διαδρομή

71

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
11,18,25/7 & 8/8

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

1ο παιδί έως
12 ετ

2ο παιδί έως
12 ετ

-

165

159

-

-

-

169

165

-

-

-

195

175

-

-

Πρωινό

235

205

110

110

Πρωινό

255

235

95

135

STUDIO SKOPELOS
Χώρα

LEMONIS ROOMS
Χώρα

STUDIOS MILOS
Χώρα

APERITTON HOTEL 3*
Χώρα

RIGAS HOTEL 3*
Χώρα

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
5ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

-

185

175

-

-

199

185

-

-

-

190

180

-

-

205

190

-

-

-

195

185

-

-

225

195

-

-

Πρωινό

215

205

115

115

275

235

115

115

Πρωινό

245

215

115

149

305

275

105

149

Χώρα

LEMONIS ROOMS
Χώρα

STUDIOS MILOS
Χώρα

Χώρα

RIGAS HOTEL 3*
Χώρα

18,22,25,29/7 & 1,5,8,12,16,19/8

Διατροφή

STUDIO SKOPELOS

APERITTON HOTEL 3*

10, 14/7 & 22, 26/8

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
6ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

STUDIO SKOPELOS
Χώρα

LEMONIS ROOMS
Χώρα

STUDIOS MILOS
Χώρα

APERITTON HOTEL 3*
Χώρα

RIGAS HOTEL 3*
Χώρα

6/7

21,28/7 & 11/8

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

1ο παιδί
έως 12 ετ

2ο παιδί
έως 12 ετ

-

199

189

-

-

199

189

-

-

-

205

195

-

-

205

195

-

-

-

215

200

-

-

249

215

-

-

Πρωινό

245

229

120

120

315

265

120

120

Πρωινό

329

285

115

165

355

315

115

159

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του.
ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν
και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής
ίσης με το 40 % της αξίας της εκδρομής, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερο
ποσό ή προεξόφληση. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη
ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από
την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω
άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα
γίνονται από το τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο
φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα
καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των
ανάλογων νόμιμων παραστατικών. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος
της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε
(15 ) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση
το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του
παραδίδει ο διοργανωτής, πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με
το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία,
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την
διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για
την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή
εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου
τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται
δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος
έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο μας
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά,
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί
με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται
στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με
το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν
κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το
δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και
αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο
έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους
ακυρωτικών τελών.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter)
επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια
και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή
προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση
της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες
μετακινήσεις, τις η μέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση
το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να
περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις
ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον
συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά
αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις
τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση,
υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας
δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου
δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις
του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη
αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω

και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή
κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του
γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της
άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα,
χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο
ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη
διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω
ευθύνη ή υποχρέωση. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των
ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12
το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με τ ο πρόγραμμα της
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο
νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι
οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά
λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του,
δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις
που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και
πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές
τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από
κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς
συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή
απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική
αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών
αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση
της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην
περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον αυτό
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή
της ημέρας αναχώρησης ή επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται,
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων,
αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι
ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν
κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την
καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε
μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία /
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών,
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να
γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της
ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή
γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη,
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται
στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο,
χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ:
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την μέρα
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης
που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του
εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία,
αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας
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της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση
παρακρατείται το 100 % της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν
είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7.
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής
ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού
εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει
αναγκαστικά σε μονόκλινο.
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα,
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες
(αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα
πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες
αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει
ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο
σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε
λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που
κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική
ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η
έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση
του προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί
με τους όρους συμμετοχής.
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της
εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά
του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για
σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, περιορίζονται
σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική
μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση
Βέρνης 1974 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή:
Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην
επιστροφή της αξίας τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία
μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής
τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο
έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες
να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ)
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

