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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΝΑΞΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

 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

STUDIO NAXOS / Χώρα - 249 245 235 285 275 259

HOTEL FIKAS 2* plus / Αποίκια Πρωινό 295 275 - 329 295 -

NAXOS HOLIDAYS 3* / Χώρα 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  

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 DE-
LOS 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.

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

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

ΝΑΞΟΣ 7 ημέρες
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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

ΠΑΡΟΣ  Το διαμάντι των Κυκλάδων 5&7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΠΑΡΟΣ 5&7ΗΜΕΡΕΣ

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

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS PARIKIA
  Παροικιά 

- 225 215 195 245 235 225

GLAROS ROOMS 
Νάουσα

- 249 235 229 285 270 265

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

- 285 269

1ο & 2ο παιδί 
165

δίχωρο 
δωμάτιο

335 310

1ο & 2ο παιδί 
195

δίχωρο 
δωμάτιο

CAPTAIN ROCKS 3* 
Χρυσή Ακτή

-

θέα κήπο 

295
θέα θαλ. 

335

θέα κήπο 

285
θέα θαλ.  

319

1ο & 2ο παιδί 
175

δίχωρο 
δωμάτιο

θέα κήπο 

349
θέα θαλ. 

395

θέα κήπο 

335
θέα θαλ.  

375

1ο & 2ο παιδί 
210

δίχωρο 
δωμάτιο

HOTEL MANTO 2* plus
Νάουσα

- 325 310 - 385 365 -

NARGES 4* 
παραλία Αλυκή

Πρωινό 335 319

1ο παιδί 145
2ο παιδί 195

δίχωρο 
δωμάτιο

395 385

1ο παιδί 165
2ο παιδί 210

δίχωρο 
δωμάτιο

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  

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 “Hap-
py Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πως θα πάμε στην Πάρο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στην Πάρο

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



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

ΜΥΚΟΝΟΣ  Το νησί των ανέμων 5&7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΜΥΚΟΝΟΣ 
5&7ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις   
κάθε Σάββατο πρωί 

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

7 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις   
κάθε Δευτέρα βράδυ 

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

Ξενοδοχεία 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
Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

- 345 185 
μόνο παιδί 

- 375 209 
μόνο παιδί

-

Delian Collection Giannoulaki 4* 
  Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

- 369 229 - 395 255 -

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 

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.

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.

 Πως θα πάμε στη Μύκονο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στη Μύκονο

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

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.

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.

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.

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  

ΑΝΔΡΟΣ 5&6ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις   
κάθε Σάββατο πρωί 

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

6 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις   
κάθε Δευτέρα πρωί 

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 -

CHRYSSI AKTI / Μπατσί Πρωινό 359 345

1ο παιδί 95
2ο παιδί 190

family side 
sea view

385 359

1ο παιδί 95
2ο παιδί 235

family side 
sea view

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

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

ΑΝΔΡΟΣ  Ένα νησί κόσμημα 5&6 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΕΡΙΦΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

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

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  

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

ΣΕΡΙΦΟΣ 7 ημέρεςHAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΥΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

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

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
standard 345
deluxe 380

superior 465

standard 315
deluxe 375

superior 385

standard 289
deluxe 325

superior 335

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  

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.

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

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.

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

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

ΣΥΡΟΣ 7 ημέρεςHAPPY BUS
Η αρχόντισσα των 

Κυκλάδων
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΜΗΛΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

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

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

ADAMAS STUDIOS / Αδάμας - 335 325 310

GALANIS ROOMS / Χώρα -
θέα βουνό 375
θέα θάλ. 420

- -

MILOS APARTMENTS / Χώρα - 445 - -

CAPETAN GEORGANTAS 2*  / Αδάμας Πρωινό
standard 475
comfort 525
superior 590

tpl sea view 

495
family sea view

445

ZOE ROOMS / Πολλώνια Πρωινό 525 - -

AEOLIS 2* plus  / Αδάμας Πρωινό 579 519 459

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  

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

Γιατί μαζί μας στην Μήλο;

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

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

ΜΗΛΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ  
5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

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

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

superior 445
superior studio 520

-

KALLISTI HOTEL 4* / Χώρα - 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  

Γιατί μαζί μας στην Φολέγανδρο;

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

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 Φολέγανδρο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη 
Φολέγανδρο σε μόλις 3 ώρες! 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 16.30. 
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

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΙΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

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

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

IOS STUDIOS / Αδάμας - 329 309 295

MARCOS BEACH 2* / Μυλοπότας - 345 325 -

DRAKOS TWINS / Μυλοπότας - 385 365 -

ARMADOROS HOTEL 2* IOS BACKPACKERS
Xώρα - Γιαλός 

-
economy  385

θέα θάλασσα 409
economy  345

θέα θάλασσα 369
economy  325

θέα θάλασσα 349

ACTEON 2* / Xώρα -
economy  385

θέα θάλασσα 409
θέα θάλασσα 345 θέα θάλασσα 335

SPITI APARTMENT / Μυλοπότας - 395 345 319
4 ή 5 άτομα

FAR OUT VILLAGE 3* & BEACH CLUB
Μυλοπότας 

Πρωινό 475 435 395

SEE BREEZE 3* plus / Xώρα - 1,2χλμ από κέντρο - 529 495 -

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. 

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

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.

Γιατί μαζί μας στην Ιο;

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

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

ΙΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 7ΗΜΕΡΕΣ 
(5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

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

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.

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

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΙΦΝΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

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

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  

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.

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

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

ΣΙΦΝΟΣ 7 ημέρες

HAPPY BUS



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  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7 ημέρες

HAPPY BUS



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

Πως θα πάμε στην Σαντορίνη 
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 “Hap-
py Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας. 

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ-ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 διαν)

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

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 
Φηρά

- 299 285 - 315 299 -

SUNNY DAYS / Φηρά - 315 299 - 329 310 -

 STAR 3* plus 
Μεγαλοχώρι 

Πρωινό 315 299

1ο & 2ο παιδί 

185ε
δίχωρο 
δωμάτιο

349 329

1ο & 2ο παιδί 

195ε
δίχωρο 
δωμάτιο

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

Πρωινό 349 325

1ο & 2ο παιδί 

210ε
δίχωρο 
δωμάτιο

410 385

1ο & 2ο παιδί 

235ε
δίχωρο 
δωμάτιο

AMBIENCE SUITES 
1η λειτουργία Ιούνιος 2018

Φηροστεφάνι
Πρωινό 410 385 - 445 410 -

 DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός 

δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι
Πρωινό 485 450 - 495 465 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα  

δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι
Πρωινό 495 460

1ο & 2ο παιδί 

295ε
δίχωρο 
δωμάτιο

520 479

1ο & 2ο παιδί 

335ε
δίχωρο 
δωμάτιο

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

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  

ΑΙΓΙΝΑ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

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

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

AEGINITIKO ARCHONTIKO BOUTIQUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 245 219 195

ILIDA STUDIOS / Αγία Μαρίνα -
θέα κήπος 255

θέα θάλασσα 275
229 -

ELA MESA LUXURY APARTMENTS  / Αγία Μαρίνα - 275 245 225

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  

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

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

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.

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;

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

ΑΙΓΙΝΑ 7 ημέρες

HAPPY BUS
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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

Γιατί μαζί μας στα Κύθηρα;

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  

ΚΥΘΗΡΑ 7 ημέρες

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  

ΚΥΘΗΡΑ 7ΗΜΕΡΕΣ
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

EVIS STUDIO / θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία  - 249 235 219 285 275 249

KYTHERA IRIDA STUDIOS / Αγία Πελαγία - 265 249 - 289 259 -

PELAGIA BEACH / Αγία Πελαγία - 275 265 - 299 285 -

VENARDOS 3* / Αγία Πελαγία Πρωινό 295 275 - 315 299 -

ANATOLI 3* / Αγία Πελαγία Πρωινό 315 295 - 345 329 -

ANESIS 3* / Αγία Πελαγία - μπροστά στην παραλία Πρωινό 345 329 - 369 345 -

EL SOL 3* / Kαψάλι Πρωινό 389 369 - 445 419 -

KYTHEA 4* / θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία Πρωινό 395 365 - 479 465 -

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
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