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ΚΥΘΗΡΑ- ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14
ΙΟΥΝΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα, Αθήνα – Νεάπολη - Κύθηρα: Αναχώρηση το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Νεάπολης
Λακωνίας από όπου θα πάρουμε το καράβι για τα μαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη, μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στην Αγία Πελαγία, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
2η ημέρα, Λιβάδι – Χώρα – Καψάλι: Μετά το πρωινό μας για το Λιβάδι θα δούμε το Βυζαντινό
Μουσείο, την εκκλησία της Αναλήψεως και στην θέση Κατούνι, την πέτρινη γέφυρα κτισμένη επί
Αγγλοκρατίας το 1822. Θα συνεχίσουμε για την όμορφη Χώρα (πρωτεύουσα), με έντονο
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Θα δούμε αρχοντικά, πανέμορφες κατοικίες ευγενών, το μεσαιωνικό
Ενετικό κάστρο, κ.α. Για να φτάσουμε στο Καψάλι, βρίσκεται πάνω από δυο Δίδυμους κολπίσκους και
είναι το κέντρο διασκέδασης του νησιού όπου και παραμονή για γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα, Ποταμός – Παναγία Μυρτιδιώτισσα – Μυλοπόταμος – Καταρράκτης - Καραβάς: Μετά το
πρωινό μας θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με το υπόλοιπο νησί. Ακολουθεί επίσκεψη στον
Ποταμό, κεφαλοχώρι του νησιού, ‘Της κυράς το χωριό` ονομάστηκε όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της
Παναγίας της Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας με το έντονο βλέμμα που λέγεται
ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα
το μεγαλύτερο μοναστήρι του νησιού. Σχετική παραμονή και συνεχίζουμε για τον Μυλοπόταμο,
παραδοσιακό χωριό, πού ήταν κέντρο μίας από τις διοικητικές περιφέρειες του νησιού κατά την
Ενετοκρατία. Η πλατεία του Μυλοπόταμου με το καμάρι, η φόνισσα, ο μικρός καταρράκτης και η
νεράιδα, παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας περνώντας από τον Καραβά, και
διανυκτέρευση.
4η ημέρα, Μητάτα – Αγία Μονή – Αβλεμόνας – Νεάπολη – Αθήνα: Μετά το πρωινό μας θα
επισκεφθούμε το χωριό Μητάτα όπου επίσκεψη στην Αγία Μονή. Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο
χωριό Αβλέμονας με τους μικρούς κολπίσκους και το μικρό Ενετικό Κάστρο, παραμονή για γεύμα.
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Νεάπολη. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση
καθοδόν.
Τιμή συμμετοχής : 189 €
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο ξενοδοχείο ANATOLI 3* & PANTONIA 3* σε δίκλινα δωμάτια
• Πρωινό σε μπουφέ
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη – Κύθηρα - Νεάπολη
• Αρχηγός/συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Φπα
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Δημοτικός Τουριστικός Φόρος
• 3 Δείπνα σε τοπική ταβέρνα (30€)

