
Mε μια ματιά

Ετοιμαστείτε για τις διακοπές που θα σας μείνουν αξέχαστες. To νησί των ανέμων, το νησί των αντιθέσεων και σίγουρα το νησί 
της απόλυτης διασκέδασης. Παραλίες με απίστευτα parties & events, αλλά και ήσυχες παραλίες για τις μέρες του Hangover. Τα 
κάτασπρα σοκάκια της, οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες και τα μαγικά της ηλιοβασιλέματα θα σας εντυπωσιάσουν... Και πάνω από 
όλα η χώρα της Μυκόνου, ένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρας μας με μία αύρα μοναδική που όπως λένε πολλοί 
οφείλεται στις τεκτονικές πλάκες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο νησί. Μην το σκέφτεστε λοιπόν άλλο επιλέξτε το νησί των 
ανέμων για διακοπές αξέχαστες.

Επιλέξτε τη διαμονή σας στη χώρα αν επιθυμείτε να είστε 
δίπλα στα Ματογιάννια και στους Μύλους συνεχώς ή σε 
κάποια από τις προτεινόμενες γειτονικές περιοχές αν 
επιθυμείτε να είστε πιο χαλαροί.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου. Κρίνεται ως 
απαραίτητη καθώς σας συμφέρει απόλυτα οικονομικά και 
θα κερδίσετε πολύ χρόνο αναμονής.
Προσπαθήστε να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί και να κάνετε 
μία βόλτα στη πανέμορφη χώρα, θα σας μείνει αξέχαστη.
Απαγορεύεται, όπως λένε και οι ντόπιοι, να μην λάβετε 
μέρος σε κάποιο από τα εκατοντάδες πάρτυ που γίνονται 
καθημερινά.
Αν επιθυμείτε ήσυχες παραλίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη βόρεια μεριά του νησιού.
Εφόσον το πρόγραμμα σας το επιτρέπει σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε τη γειτονική Δήλο και να απολαύσετε ένα 
από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της ζωής σας.

Highlights
Χώρα Μυκόνου
Μικρή Βενετία
Κάτω Μύλοι
Παραλία Αγράρι
Τα Τρια Πηγάδια

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Sky 
Express και της Αegean Airlines σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού 
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές 
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το 
νησί της Μυκόνου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή 
ανάγκης.

μυκονοσ
Το νησί των ανέμων

4,5&6
ΗΜΕΡΕΣ

YOUR MENTOR SUGGESTS YOUR MENTOR ENSURES

STORY PLACE
Κάθε γωνιά της Μυκόνου αποτελεί και ένα Story Place, το extra tip μας είναι να επιλέξετε
πρωινή ώρα να επισκεφθείτε τους Ανεμόμυλους και τα Ματογιάννια.



Mykονοσ




