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6ήμερη οδική εκδρομή  
με το HAPPY BUS  στη Σαντορίνη

Σαντορίνη
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στη Σαντορίνη;
Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσία-
ση 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 φημισμέ-
νο 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.

Διακοπές στη Σαντορίνη, Καλοκαίρι 2021

• 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 ακυρώ-

σεις 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 Σαντορίνη.  
6ημ. - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την Θεσσαλονίκη στις 
21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην αναχώ-
ρηση 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 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, 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 “Happy Bus” με τον συνοδό, 
για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

HOTEL THIRASIA
Φηρά

- 289 285 -

SUNNY DAYS 
Φηρά

- 309 295 -

DROSSOS HOTEL 4*
Περίσσα

Πρωινό 365 345 -

FENIX COLLECTION
Περίσσα

Πρωινό 425 385 -

SPLENDOUR RESORT 5*
Φηροστεφάνι 

Πρωινό

standard room 
509 

superior room 
565

superior room 
525

-

LOUCAS ON THE CLIFF 4*
Φηρά 

Πρωινό

standard room 
535

superior room 
575

superior room 
495

-

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη. 
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed). 
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής  

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας).
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας  

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα). 
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.

 Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών  
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά  
(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.

• 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 45€.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 205€, Μοτοσυκλέτα 115cc - 155€, ATV (γουρούνα)-160€. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως  
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη 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 12€ ανά διαδρομή.


