
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΗΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ 
(29/09-02/10) 

 
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟ  
Συγκέντρωση και αναχώρηση  με το λεωφορείο για Ραφήνα. Φτάνουμε στη Μύκονο και 
τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μπορούμε να περιηγηθούμε στα 
γραφικά σοκάκια της Μυκόνου. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα : ΜΥΚΟΝΟΣ  
Το πρωί μπορούμε να κάνουμε μία προαιρετική εκδρομή στην Δήλο ή στην Τήνο. Το 
απόγευμα είναι ιδανική στιγμή για μία επίσκεψη στην Μικρή Βενετία. Αξίζει να 
θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα με τη συνοδεία κάποιου cocktail ή φαγητού. 
Διανυκτέρευση.   
 
3η ημέρα : ΜΥΚΟΝΟΣ – MYKONOS RUNNING FESTIVAL 
Για τους λάτρεις της άθλησης, προαιρετικά, η σημερινή ημέρα είναι ιδανική καθώς 
μπορούμε να συμμετέχουμε στο 1ο Mykonos Running Festival και τον δρόμο 10 χλμ. Αν 
πάλι δεν θέλουμε να αθληθούμε, μία προαιρετική εκδρομή σε Τήνο ή Δήλο θα μας 
γεμίσει το πρωινό με όμορφες εικόνες και εμπειρίες. Το απόγευμα μπορούμε να 
επισκεφτούμε την χώρα της Μυκόνου και να απολαύσουμε τη βόλτα μας στα γραφικά 
σοκάκια. Διανυκτέρευση .  
 
4η ημέρα : ΜΥΚΟΝΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ετοιμαζόμαστε για την αναχώρηση από το ξενοδοχείο και ξεκινάμε την επιστροφή μας 
προς Θεσσαλονίκη. 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 
Εκδρομή στη Δήλο: με τον αρχαιολογικό χώρο σπάνιας ομορφιάς και ιστορικής 
σημασίας 
Εκδρομή στη Τήνο: ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, με χαρακτηριστική 
κυκλαδίτικη ομορφιά. Επισκεφτείτε την εκκλησία Παναγία της Τήνου για προσκύνημα. 
Περιήγηση στην χώρα και επιστροφή. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

• Περιλαμβάνει οδική μεταφορά Ραφήνα με επιστροφή 
 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Μύκονος – Ραφήνα 
 

• ΦΠΑ 
 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
 
Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Προαιρετική εκδρομή. Προαιρετική συμμετοχή στο Mykonos running festival. 



 
 
    
 

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ MΥΚΟΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                                  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 29/09 

Τιμή 210€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.                                                                    
(Το ποσό αυτό εξοφλείται στο πρακτορείο) 

Τιμή των 210€ περιλαμβάνει: οδική μεταφορά προς Ραφήνα με επιστροφή, 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Μύκονος – Ραφήνα, ασφάλεια αστικής ευθύνης και 

ΦΠΑ.                                                                                                                         
*Στο ξενοδοχείο της επιλογής σας εξοφλείτε τις διανυκτερεύσεις με την κάρτα 

Τουρισμός για Όλους. 

Ξενοδοχείο / περιοχή Διατροφή 
Τύπος 

δωματίου 
Τιμή σε δίκλινο* 

Jennys Summer / Γλαστρός - Standard 106 

Olia Hotel / Τουρλός πρωινό Standard 120 

Υakinthos - Standard 120 

Anatolia Hotel 4* / Άνω Μερά - Standard 120 

Terra Maria 2* / Xώρα - Standard 128 

      

  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο  τηλ: 2310237255 
 
www.choicetravel.gr  

http://www.choicetravel.gr/

