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ΜΥΚΟΝΟΣ - ΔΗΛΟΣ  

25-27/09/2020 
3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις 

 
1η μέρα  Παρασκευή, 25/09/2020 
Αναχώρηση ώρα 03.30 από Πάτρα (από το χώρο του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ) για Ραφήνα και 
επιβίβαση ώρα 7.30 για το λιμάνι της Μυκόνου, περίπου άφιξη 12.00μμ. Μετά την άφιξη 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας , τακτοποίηση στα δωμάτια.  
Ο υπόλοιπος χρόνος είναι ελεύθερος, για να γνωρίσετε την Χώρα περπατώντας στα στενά 
δρομάκια με τα όμορφα ταβερνάκια, καφέ και ποικιλία μαγαζιών για να νιώσετε την αύρα της 
Μυκόνου. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα  Σάββατο, 26/09/2020 ΜΥΚΟΝΟΣ-ΔΗΛΟΣ 
Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στο Ιερό Νησί της Δήλου. θα επιβιβασθούμε στο 
πλοιάριο που θα μας οδηγήσει στο διασημότερο και  ιερότερο απ' όλα τα νησιά της Αρχαίας 
Ελλάδας, επειδή, σύμφωνα με τον μύθο, εκεί γεννήθηκε ο Απόλλωνας-Ήλιος, και η Άρτεμις-
Σελήνη, δηλαδή εκεί γεννήθηκε το Φως, που για τους Έλληνες ήταν πάντα το πολυτιμότερο 
αγαθό. Μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το νησί της Δήλου, ως ο πιο μεγάλος φυσικός 
νησιωτικός αρχαιολογικός χώρος. Σε κανένα άλλο νησί δεν φιλοξενούνται τόσα πολλά μνημεία 
αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων και γι' αυτό αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ξενάγηση στο ιερό νησί της Δήλου και επιστροφή με 
το πλοιάριο στη Μύκονο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα Κυριακή 27/09/2020, ΜΥΚΟΝΟΣ-ΡΑΦΗΝΑ 
Τελευταία ημέρα και σήμερα μπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε για φαγητό και 
μία τελευταία βόλτα στα σοκάκια, μέχρι την αναχώρηση στις 15.20  για την επιστροφή μας στην 
Ραφήνα με άφιξη 19.55, και αμέσως μετά με το πούλμαν για Πάτρα.                   

Τιμή κατ΄ατομο σε δίκλινο δωμάτιο  175 € 

                           Διαφορά Μονόκλινου 80 €                 
 

Η Τιμή περιλαμβάνει: 

• Πάτρα-Ραφήνα-Πάτρα 

• Εισιτήρια Ακτοπλοϊκά Ραφήνα-Μύκονος-Ραφήνα με Golden Star Ferries (Αναβάθμιση σε Α’ 

Θέση €25) 

• Διανυκτέρευση σε Ξενοδοχείο ΚΕΝΤΡΙΚΟ με πρωινό (Hotel Pelican ή παρόμοιο) 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Έξοδα προσωπικού χαρακτήρα 

• Το πακέτο ξενάγησης για τη Δήλο (Καράβι-Είσοδος-Ξεναγός). Ρωτήστε μας για το 

κόστος συμμετοχής στην ξενάγηση της Δήλου. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 11/09/2018 και προκαταβολή 50€ 
Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα 


