MYKONOS – Excursii Optionale
- detalii informative -

Turul Insulei Mykonos

Excursia incepe cu partea traditionala a insulei, prima oprire fiind la plaja Agios Ioannis, de unde vom putea admira
antica Insula Delos. Tot aici avem primul contact cu pescarii din micul port, capela si casele construite in stilul
arhitectural cicladic.
In Satul Ano Mera, locul cel mai pitoresc de pe insula, vom vizita Manastirea de calugari Panagia Tourliani, construita in
secolul al XVI-lea, apoi vom avea suficient timp limer pentru o plimbare prin micuta piata, dar si pentru o bautura cu
localnicii. Recomandam ouzo si „stin igia mas!” (noroc!).
Urmatoarea oprire este la plaja cu nisip auriu, Kalafatis, unde vom avea timp de relaxare, poate si o baie in mare inainte
de intoarcerea in oras.
Explorarea orasului port Mykonos se face pe jos, pe stazile pietruite inguste, trecand prin labirintul de stradute
traditionale ale orasului vechi. Vom vedea celebrele mori de vant si Mica Venetie, si ne vom intalni cu Mr. Petros –
pelicanul, mascota insulei Mykonos. Tot aici vom admira Panagia Paraportiani – una dintre cele mai impresionante
bisrici de pe insula, o adevarata bijuterie in stil bizantin. Cladirea dateaza din anul 1425 insa a fost finalizata in secolul al
XVII-lea. Cu zidurile sale albe este una dintre cele mai fotografiate atractii ale insulei. Dupa incheierea turului va fi timp
liber pentru explorarea orasului pe cont propriu. Punctul de întâlnire este Yacht Club, portul vechi din Mykonos.
Tarif: 33 € / adult si 16.5 € / copil 4-12 ani.

Croaziera de 1 zi – Sun & Fun

Inscrieti-va la o zi in care vom descoperi impreuna plajele insulei Mykonos. Vom naviga pornind de la plaja Agios
Ioannis, la ora 10:00, trecand pe langa plajele micute de pe coasta pana la plaja Platys Yalos, apoi continuam spre
insula Tragonisi unde se viziteaza impresionantele pesteri.
Oprire la frumoasa plaja de nisip Fragia pentru plaja si baie. Dupa imbarcare vom avea ocazia sa gustam delicatesele
grecesti (paine, masline, rosii, castraveti, tzatziki, dolmadakia, fasole gigant, branza feta si curcan afumat) acompaniate
de Ouzo sau vin local. Urmatoarea oprire va fi la cea mai cunoscuta plaja Super Paradise – care nu doarme niciodata –
unde putem sa ne bucuram de un cocktail, dans sau doar plaja pe unul dintre sezlonguri ascultand muzica buna. In
drumul de intoarcere vom opri la Platys Yalos. Excursia se incheie la Agios Ioannis (ora 18:00) cu multe amintiri de
neuitat si aparatele pline de fotografii.
Tarif: 50 € / adult si 25 € / copil 4-12 ani.

Insula Delos – Incursiune in Lumea Antica, Templul lui Apollo

Delos este o mică insulă situată în centrul Cicladelor, la 30 min. cu ferry boatul sud-vest de Mykonos. Aici se gaseste
unul dintre cele mai importante situri arheologice, Hellas Delos, locul de naștere al lui Apollo, zeul luminii, și Artemis,
zeița vânătorii (ambii au fost copii lui Lito si Zeus), dar tot aici a fost si cel mai mare oras din lume la un moment dat.
Insula Delos este considerata a fi cel mai stralucitor loc din Univers, fiind un izvor de energie pozitiva. Istoria insulei
dateaza din jurul anului 3000 i.Hr. si ramasitele sunt in stare excelenta. Săpăturile din Delos au început în 1873 și sunt
continuate si astăzi de către Școala Franceză de Arheologie. Din 1990 intreaga insula face parte din Patrimoniul
UNESCO.
Astazi, ruinele cele mai importante sunt cele din Agora, numeroasele coloane, propilee, Leii, Drumul Sacru, Templul lui
Apollo,
Comorile,
Hipodromul,
stadionul,
Teatrul
si
multe
altele.
Mozaicuri de înaltă calitate pot fi admirate in casele vechi, cum ar fi Casa lui Dionysos, Casa Mastilor, etc.
Înainte de a părăsi insula va puteti odihni la o cafenea bucurandu-vă de o priveliste unica si de energia vibranta a
insulei.
Excursia se organizeaza in fiecare zi, mai putin lunea, de la ora 10:00 din Portul Mic din orasul Chora. Turul ghidat va
dura 1 ora si 30 min., apoi este timp liber. Intalnirea pentru intoarcerea cu ferry boat se face cu 15 min. Inainte de
plecare. Turistii isi pot alege ora de plecare (fie ora 13:30, fie 15:00).
Tarif: 40 € / adult si 20 € / copil 4-12 ani.

Cultura si Traditii – folclor & vin

Vom vizita una dintre podgoriile insulei unde vom primi explicatii despre producerea traditionala a vinului. Degustarea
si premierea celui mai bun vin se va face pe tonurile muzicii folclorice, intr-un mediu autentic – o resedinta din secolul
XIX – lea pastrata aproape intacta.
In curtea podgoriei ne vom bucura de vinul produs aici si doritorii pot cumpara o sticla de vin semnata chiar de
producator.
Tarif: 29 € / adult si 14.5 € / copil 4-12 ani.

Croaziera la apus de soare

Cei mai romantici se pot bucura de uluitorul apus de soare miconian de pe puntea unui „kaiki” traditional. Vor admira
Insula Delos si vor face poze cu Mica Venetie si morile de vant ca fundal.
Tarif: 38 € / adult si 19 € / copil 4-12 ani.

Jeep Safari

Vom avea posibilitatea sa exploram cele mai ascunse locuri ale insulei, ce pot fi accesibile doar cu jeep-ul. Ne vom
bucura de privelisti minunate, zone rurale, plaje frumoase si de sentimentul unic de a conduce un jeep!
Turul nostru ne duce de-a lungul coastei prima data la plaja Houlakia indreptandu-ne apoi spre Far. De acolo ne
conduce prin zona Marathi, Fragma urmand sa trecem barajul spre plaja Panormos.
Apoi, vom conduce spre zona Ano Mera unde vom opri la Paleokastro, ruinele unui castel venețian. Vom explora zona
din jurul Ano Mera descoperind mina abandonata din apropiere, dar si agricultura de aici.
După aceea, ne indreptam catre plaja Kalo Livadi – unde se spune ca nu bate vantul, aici avem timp liber pentru masa
de prânz și înot. De acolo ne întoarcem in orașul Mykonos, dar nu inainte de a ne opri la la vechiul castel deasupra
orasului pentru o poza.
Nu uitați să luați cu Dvs. echipamentul de plaja, protectia solara, apa si pantofi sport.
Soferii sunt rugati sa aiba asupra lor permisul de conducere, varsta minima este 22 ani.
Tarif: 55 € / adult si 27.5 € / copil 4-12 ani.

•
•
•
•

Anularile vor fi acceptate pana la ora 15:00, ziua dinaintea excursiei, dupa aceasta ora penalizarea va fi 100%.
Turistii care nu se prezinta la locul si ora de intalnire pentru excursie vor fi penalizati 100%.
Grupul minim pentru excursiile cu autocarul este de 15 persoane.
In conditii de vreme nefavorabila sau alt tip de incidente neprevazute excursia poate sa fie anulata, sau se
modifice ziua de plecare sau traseul.

ATENTIE! Tarifele excursiilor si descrierile sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul
agentiei noastre (sunt doar recomandate ca servicii sigure).

R.M.

