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
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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

-
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285

275

349
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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

-

