
 
 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ  - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  -  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  17/7/22,   24/7/22,    31/7/22,      21  &  28/8/22 
 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ  στάση και συνεχίζουμε,  για   την  υπέροχη  
παραλία  στα  ΠΛΥΤΡΑ, παραμονή,  κολύμπι,  γεύμα  προαιρετικά.  Το απόγευμα  θα 
τακτοποιηθούμε  στο ξεν/χείο LIMIRA MARE,  στη  ΝΕΑΠΟΛΗ,  χρόνος  ελεύθερος,  διαν/ ση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  επιβίβαση  στο  F/B  για  Κύθηρα. Άφιξη και  ξεκινάμε  αμέσως  την  
περιήγηση  μας  στο  νησί.  Πρώτος  σταθμός  η  ΧΩΡΑ,  με  το  βενετσιάνικο  χρώμα  τα  
γραφικά  δρομάκια  και  το  ΚΑΣΤΡΟ, η  διαδρομή  μας  συνεχίζεται  από  το  ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ, 
αντικρίζοντας  το  γραφικό  ΚΑΨΑΛΙ,  για  την  ΠΑΝΑΓΙΑ  ΤΗ  ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ. Επίσκεψη – 
προσκύνημα  για  να  καταλήξουμε  το  μεσημέρι  στο  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ,  ένα  καταπράσινο  
χωριό  με  τρεχούμενα  νερά,  όπου  θα  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  γευματίσουμε  
προαιρετικά σε  παραδοσιακή  ταβέρνα  στη  σκιά  των  πανύψηλων  πλατάνων.   Νωρίς  το  
απόγευμα    επιστροφή  στο  λιμάνι  του  νησιού  το  ΔΙΑΚΟΦΤΙ,  από  όπου  με  το  F/B  θα  
επιστρέψουμε  στο  ξενοδοχείο  μας  στη  Νεάπολη,   διανυκτέρευση.   
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  ημέρα  χαλάρωσης στο  κοντινό  νησάκι  της   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις  
570  μέτρα  από  την  Πελοποννησιακή ακτή,  για  κολύμπι  στη  γραφική  παραλία  Σίμου.  
Επιστροφή στο  ξενοδοχείο  μας,  ξεκούραση,  χρόνος  ελεύθερος  το  απόγευμα  για  
περιπάτους, διανυκτέρευση.   
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα  επισκεφθούμε  την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  με τα παλαιά 
αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. 
Χρόνος  ελεύθερος  για  κολύμπι  και  γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση  για  Αθήνα  με  
στάσεις,  στην  πόλη  της  ΣΠΑΡΤΗΣ  και  σε  καφέ  στην  περιοχή  ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ,  άφιξη  το 
βράδυ. 
Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΝ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ  ΑΛΛΑΓΗ  ΣΤΗ  ΣΕΙΡΑ  ΤΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
 

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ   ΑΤΟΜΟ : ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ  225 €   
                                           ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ    75 € 
                                           ΤΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ  ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ  ΣΕ  3ΚΛΙΝΟ    195 € 
  ==================================================================== 
ΓΙΑ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ  30 HMEΡΕΣ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ  ΑΡΙΘΜΟ  
ΘΕΣΕΩΝ,  ΜΕ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   50 €  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΕΚΠΤΩΣΗ  20 €  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ. 

================ 
    
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

• Εκδρομές περιηγήσεις, με  κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή (3) διαν/ σεις στο ξενοδοχείο LIMIRA  MARE 3*  στη  ΝΕΑΠΟΛΗ. 

• Τρία πρωινά   σε  πλούσιο  μπουφέ. 

• Εισιτήρια  F/B  για  ΚΥΘΗΡΑ  και  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ. 



• Αρχηγός - συνοδός.   Φ.Π. Α.  Φόρος  διαμονής. 

  

                                   

 


