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Σαντορίνη αεροπορικώς - Fly & Drive, καλοκαίρι 2022
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 (πτήσεις, δωμάτια, μεταφορές κλπ) είναι αρκετά 
υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα.

Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε 
τις καλύτερες περιπτώσεις πτήσεων, διαμονής 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 να επιλέξω το δικό σας πακέτο; 

Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Σαντορινη, γιατί προσφέρουμε...

• απευθείας πτήσεις AEGEAN & VOLOTEA  σε χαμηλές τιμές
• δώρο τη βαλίτσα!
• ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
• επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα
• διαμονή στην περιζήτητη περιοχή του Ημεροβιγλίου, αλλά και στο κέντρο των Φηρών
• ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 
• έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Δωρεάν υπηρεσίες του τοπικού μας συνεργάτη με 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας 

Για τις διακοπές σας στη Σαντορίνη σας προτείνουμε 3 βασικά πακέτα:

• 4 ημέρες “Summer Weekend break”, Παρασκευή - Δευτέρα, σε 4 μοναδικές αναχωρήσεις 
• 5 ημέρες με την εγγύηση και ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES και δώρο 1 βαλίτσα ανά άτομο
• 6 ημέρες με τις απευθείας πτήσεις της γνωστής Ισπανικής εταιρίας VOLOTEA με ιδανικά ωράρια πτήσεων και δώρο 

1 βαλίτσα ανά άτομο

Σαντορίνη



ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3+1 ημέρες 
summer weekend break

12 Αυγούστου & 2,9 Σεπτεμβρίου

ΠΤΗΣΕΙΣ
VOLOTEA

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά - 

Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 365 350 215

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 390 380 215

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 429 410 215

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 495 485 295

GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη περιοχή 
της Σαντορίνης στον περίφημο βράχο 

στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας και απολαύστε 
την απίστευτη θέα στην Καλντέρα και το 

ηλιοβασίλεμα.
Στο δωμάτιο θα βρείτε κλιματισμό, TV, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μηχανή 
καφέ, βραστήρα, safe deposit box και 

free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

550 540 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά από 
το αεροδρόμιο στο 

ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία 
που συνδυάζει θέα στην Καλντέρα, στο 
ηφαίστειο και σχεδόν σε όλο το νησί! 

Διαθέτει πισίνα, pool bar, και εστιατόριο 
με μεσογειακή παραδοσιακή κουζίνα 
. Απολαύστε καθημερινά  ένα φρέσκο 

μεσογειακό πρωινό με μοναδική θέα. Τα 
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν ατομικό μπαλκόνι με 

υπέροχη  θέα &  δωρεάν wi fi. 
Είναι ιδανικό και για οικογένειες.

βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

590 580
1o παιδί 175
2ο παιδί 330

PREMIUM
JACUZZI SUITE 

CALDERA 
VIEW

735 720
1o παιδί 175
2ο παιδί 410 

ANDROMEDA 
VILLAS & SPA RE-

SORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, συνδυάζει 
πολυτέλεια με υπέροχη θέα. Πρόκειται 

για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της 
περιοχής στο οποίο θα βρείτε πισίνα, pool 

bar, εστιατόριο, wellness spa, hot tub. 
Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν προσωπικό μπαλκόνι με 

υπέροχη θέα.  
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA VIEW 650 640 390

JUNIOR SUITE
CALDERA VIEW 725 710 460

VIP SUITE OUT-
DOOR JACUZZI 870 860 570

σύνολο φόρων +35€ / άτομο

VOLOTEA 4 ημέρες 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

όλες οι ημερομηνίες 08.55 - 10.00 13.20 - 14.30

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
      1 χειραποσκευή (40 Χ 20 Χ 25cm) & 1 αποσκευή 20κ ανά άτομο



ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 5 ημέρες 23,30 Ιουλίου & 8,13,20 
Αυγούστου & 6,13,20 Σεπτεμβρίου ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά-Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 345 330 245

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 385 370 245

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 395 380 245

OLYMPIC 4* 
Φηρά - Μεσαριά 

Πολυτελές ξενοδοχείο μόλις 
5 λεπτά από την καρδιά της 

Σαντορίνης τα Φηρά. Διαθέτει 
εξωτερική πισίνα και ηλιόλουστη 

βεράντα με ξαπλώστρες. 
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους και δωρεάν 
parking. Κάθε δωμάτιο είναι 

πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις, τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό 
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, 

δωρεάν προϊόντα περιποίησης και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

πρωινό standard double 
/ twin 475 450 245

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 570 550 245

GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη περιοχή 
της Σαντορίνης στον περίφημο βράχο 

στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας και απολαύστε 
την απίστευτη θέα στην Καλντέρα και το 

ηλιοβασίλεμα.
Στο δωμάτιο θα βρείτε κλιματισμό, TV, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μηχανή 
καφέ, βραστήρα, safe deposit box και 

free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

595 570 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά από 
το αεροδρόμιο στο 

ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία 
που συνδυάζει θέα στην Καλντέρα, στο 
ηφαίστειο και σχεδόν σε όλο το νησί! 

Διαθέτει πισίνα, pool bar, και εστιατόριο 
με μεσογειακή παραδοσιακή κουζίνα 
. Απολαύστε καθημερινά  ένα φρέσκο 

μεσογειακό πρωινό με μοναδική θέα. Τα 
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν ατομικό μπαλκόνι με 

υπέροχη  θέα &  δωρεάν wi fi. 
Είναι ιδανικό και για οικογένειες.

βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

675 650 1o παιδί 175
2ο παιδί 370

PREMIUM
JACUZZI SUITE 

CALDERA 
VIEW

850 825 1o παιδί 175
2ο παιδί 370



AEGEAN 5 ημέρες
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

23-27/7 
30/7 - 3/8 
13-17/8
 20-24/8
6-10/9
13-17/9
20-24/9

21.35 - 22.40 22.50 - 23.59

8-12/8 ΘΕΣ-ΑΘΗΝΑ 08.00-08.55
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝ 10.05-10.50

ΣΑΝ-ΑΘΗΝΑ 14.55-15.40
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ 16.25-17.20

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
1 χειραποσκευή έως 8kg & 1 αποσκευή 23κ ανά άτομο 

ANDROMEDA 
VILLAS & SPA RE-

SORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, 
συνδυάζει πολυτέλεια με υπέροχη 
θέα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 

ξενοδοχείο της περιοχής στο 
οποίο θα βρείτε πισίνα, pool bar, 

εστιατόριο, wellness spa, hot tub. Τα 
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν προσωπικό μπαλκόνι 

με υπέροχη θέα.  
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA 

VIEW
685 660 245

JUNIOR SUITE
CALDERA 

VIEW
795 780 279

VIP SUITE 
OUTDOOR 

JACUZZI
940 920 380

σύνολο φόρων +35€ / άτομο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 6 ημέρες 
5,12,19,26 Ιουλίου & 2,9,16 Αυγούστου & 6,13,20 

Σεπτεμβρίου

ΠΤΗΣΕΙΣ
VOLOTEA

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά  Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 435 420 275

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 449 430 275

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 495 480 275

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 645 629 275



GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη περιοχή 
της Σαντορίνης στον περίφημο βράχο 

στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας και απολαύστε 

την απίστευτη θέα στην Καλντέρα και 
το ηλιοβασίλεμα. Στο δωμάτιο θα βρείτε 

κλιματισμό, TV, ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, μηχανή καφέ, βραστήρα, safe 

deposit box και free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

595 580 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά από 
το αεροδρόμιο στο 

ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία 
που συνδυάζει θέα στην Καλντέρα, στο 
ηφαίστειο και σχεδόν σε όλο το νησί! 

Διαθέτει πισίνα, pool bar, και εστιατόριο 
με μεσογειακή παραδοσιακή κουζίνα. 
Απολαύστε καθημερινά  ένα φρέσκο 

μεσογειακό πρωινό με μοναδική θέα. Τα 
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα και 

διαθέτουν ατομικό μπαλκόνι με υπέροχη  
θέα &  δωρεάν wi fi. 

Είναι ιδανικό και για οικογένειες.
βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

790 745
1o παιδί 175
2ο παιδί 370

PREMIUM
JACUZZI SUITE 

CALDERA 
VIEW

1050 1020
1o παιδί 175
2ο παιδί 450 

ANDROMEDA 
VILLAS & SPA RE-

SORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, 
συνδυάζει πολυτέλεια με υπέροχη 
θέα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 

ξενοδοχείο της περιοχής στο 
οποίο θα βρείτε πισίνα, pool bar, 

εστιατόριο, wellness spa, hot tub. Τα 
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν προσωπικό μπαλκόνι 

με υπέροχη θέα.  
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA 

VIEW
840 830 275

JUNIOR SUITE
CALDERA 

VIEW
990 965 330

VIP SUITE 
OUTDOOR 

JACUZZI
1180 1150 590

 σύνολο φόρων +35€ / άτομο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
Παραλαβή / Παράδοση στο Αεροδρόμιο

τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χ.λ.μ.

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 5 ημέρες 6 ημέρες

A FIAT PANDA 1.1 240 290

Β OPEL CORSA  1.4 250 310
C FIAT 500cc 325 390

 * προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

VOLOTEA 6 ημέρες 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

όλες οι ημερομηνίες 08.55 - 10.00 13.20 - 14.30

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
            1 χειραποσκευή (35 Χ 20 Χ 20cm) & 1 αποσκευή έως 20κ ανά άτομο 



Σημειώσεις :

• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιείται ως εγγύηση και να 
έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.

• Τιμές για parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” , 4 ημέρες  14€, 6 ημέρες 18€

Το πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/
αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24 ώρες και προσφέρει επισκευή μικρο βλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε 
θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα

πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;

Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή At-
v(γουρούνα). 

Σας προτείνουμε να επιλέξετε μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα κατά την επιστροφή, 
με prive 7θεσιο πολυτελές mini van με χρέωση 25ε/άτομο με επιστροφή. Στην άφιξη θα σας περιμένει ο αντιπρόσωπος μας 
για να σας μεταφέρει στην είσοδο του ξενοδοχείου, γιατί στην Σαντορίνη, αν δεν ξέρεις που είναι, δεν είναι πάντα εύκολο να το 
βρεις!  

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια οργανωμένη επίσκεψη, είτε κρουαζιέρα είτε με λεωφορείο και ξεναγό, σας προτείνουμε τα 
παρακάτω: 

MINI CRUISE ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ / ΘΗΡΑΣΙΑ:

Έχετε  την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα Ζεστά Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασιάς. 
Πρώτος σταθμός στην όμορφη διαδρομή, το νησί της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο). Θα δείτε τους κρατήρες του Ηφαιστείου και θα 
ενημερωθείτε για όλη την δραστηριότητα του. Η δεύτερη στάση είναι το νησί της Παλαιάς Καμένης και τα ιαματικά Ζεστά Νερά. 
Τελευταία στάση μας είναι το γραφικό νησάκι της Θηρασιας. 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ:

Είναι φημισμένη για το ονειρεμένο της ηλιοβασίλεμα. Στη λεγόμενη Καλντέρα, στη Δύση του Ηλίου μαζεύεται πλήθος για να δει τον 
ήλιο να χάνεται μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχοντας τα υπέροχα κιτρινοκόκκινα χρώματα του ήλιου. 

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ:

Η Σαντορίνη είναι το τελευταίο νησί των Ν. Κυκλάδων. Αναφερόμαστε σε αυτό σαν να είναι ένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα 
συγκρότημα πέντε διαφορετικών νησιών, Η Σαντορίνη (Θήρα) είναι το κύριο νησί. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για τους οποίους αυτό το 
νησί των Κυκλάδων έγινε γνωστό. Όλοι μας έχουμε δει μια εικόνα της Σαντορίνης (Ελλάδα). Χρώματα στο ουρανό, καταπληκτικά 
τοπία, γαλήνη και αρμονία στους γκρεμούς της Καλντέρας. Με την εκδρομή αυτή έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε το νησί και την 
ενδοχώρα.

HELICOPTER TOUR:

Ζήστε μια μοναδική εμπειρία, απολαύστε από ψηλά τα γραφικά τοπία της Σαντορίνης σε μια αξέχαστη βόλτα με ελικόπτερο. Πετάξτε 
πάνω από το ηφαίστειο, τους μοναδικούς σχηματισμούς της Καλντέρας, το Ημεροβίγλι, τα Φηρά, την Οία και όλα τα σημαντικά 
αξιοθέατα του νησιού. Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα, εξασφαλίστε διαθεσιμότητα, μειωμένη τιμή και απολαύστε μια περιήγηση στο 
στολίδι του Αιγαίου που δεν μοιάζει με καμία.
Περιλαμβάνει:
 
1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις 

Aegean και Volotea
2. Πολιτική αποσκευών όπως αναγράφεται στον 

πίνακα των πτήσεων 
3. Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην 

κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

για το σύνολο των ημερών (οι 6 ημέρες 
αντιστοιχούν σε 5 διαν/σεις) 

5. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• δεν περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής 
οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου :ανά άτομο/ανά ημέρα

1-2 αστέρων: 0,50 €
3 αστέρων: 1,50 €
4 αστέρων: 3,00 €
5 αστέρων: 4,00 €




