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‘’TO ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ’’
4 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 11/09/2022: Συγκέντρωση το πρωί, στις 06.45, επιβίβαση στο πούλμαν,
τακτοποίηση βαλιτσών και άμεση αναχώρηση για το Καστέλι Κισσάμου.
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για τα πανέμορφα Κύθηρα(10.15),μέσω των
Αντικυθήρων. Άφιξη στο λιμάνι των Κυθήρων περίπου στις 14.30.
Πρώτη επίσκεψη στον Άγιο Θεόδωρο, προστάτη του νησιού. Έπειτα μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται πάνω στην παραλία της Αγίας Πελαγίας, τακτοποίηση στα
δωμάτια μας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, μπάνιο, φαγητό. Διανυκτέρευση.

Δευτέρα 12/09: Μετά το πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και η μέρα μας ξεκινά
με επίσκεψη στον γραφικό Ποταμό, το κεφαλοχώρι και το πιο ιστορικό χωριό του νησιού.
Στάση για βόλτες, ψώνια, καφέ .
Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε το υπέροχο Μοναστήρι της Αγίας Μόνης, ιδιαίτερης
ιστορικής σημασίας, που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού ,με την εκπληκτική θέα στο
γύρω πέλαγος.
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονας, ίσως το ομορφότερο
χωριό του νησιού, με τους μικρούς κολπίσκους και το μικρό Ενετικό Κάστρο όπου
δημιουργούν ένα απίστευτα γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και
μπάνιο σε μια υπέροχη τοποθεσία.
.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

Τρίτη 13/09 Μετά το πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και ξεκινάμε για να
επισκεφτούμε την όμορφη Χώρα, πρωτεύουσα, με το έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και
το διάσημο μεσαιωνικό κάστρο,το Μάτι της Κρήτης. Ελεύθερος χρόνος για
περιηγήσεις,ψώνια, καφέ στα γραφικά στενάκια με τα όμορφα μικρά μαγαζάκια.
Στην συνέχεια πορεία για το φιλόξενο ψαροχώρι Καψάλι,με την υπέροχη παραλία και το
νησιώτικο χρώμα. Αρκετός χρόνος για μπάνιο και φαγητό. (προαιρετική επίσκεψη,καιρού
επιτρέποντος, με το καραβάκι στο νησάκι Χύτρα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση απέναντι
από το λιμάνι του Καψαλίου.Διαθέτει μια θαλάσσια εσωτερική σπηλιά με μαγευτικά χρώματα
και καταγάλανα νερά για μπάνιο.).
Το απόγευμα θα έχουμε επίσκεψη στο Κατούνι όπου και θα περάσουμε την εντυπωσιακή
πέτρινη γέφυρα κτισμένη επί Αγγλοκρατίας το 1822.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας ,ελεύθερος χρόνος ,διανυκτέρευση.

Τετάρτη 14/09 : Μετά το πρωινό,επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν, τακτοποίηση βαλιτσών
και ξεκινάμε με πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο-Αρτοποιείο του Καραβά, στο ομώνυμο
καταπράσινο χωριό των Κυθήρων.Θα ξεναγηθούμε και,όποιος θέλει,μπορεί να προμηθευτεί
τα φημισμένα αυθεντικά παραδοσιακά Λαδοπαξίμαδα Κυθήρων!
Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στην Παναγία την Μυρτιδιώτισσα που είναι και η
πολιούχος των Κυθήρων. Το μοναστήρι βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού και το

περιβάλλον της Μονής δημιουργεί στον επισκέπτη κατάνυξη και ηρεμία.
Έπειτα για τον καταπράσινο και παραδοσιακό Μυλοπόταμο κτισμένο σε μια από τις
ωραιότερες τοποθεσίες του νησιού. Τα αγέρωχα πλατάνια και η τοπική αρχιτεκτονική του
χωριού θα σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή. Εδώ θα θαυμάσουμε και ένα από τα φυσικά
αξιοθέατα του νησιού,τον καταρράκτη Νεράιδα (μετά από μια μικρή πεζοπορία 15 λεπτών).
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον όμορφο οικισμό και προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή
ταβέρνα στην κεντρική πλατεία,κάτω από τα πλατάνια.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι Διακόφτι των Κυθήρων. Επιβίβαση στο πλοίο
για την Κρήτη και αναχώρηση στις 19.20 .
'Άφιξη στον Κίσσαμο περίπου στις 23.30, άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
αναχώρηση. Άφιξη στο Ηράκλειο αργά το βράδυ, γύρω στις 02.00, με τις βαλίτσες και τις
σκέψεις μας γεμάτες υπέροχες νησιώτικες εικόνες των Κυθήρων.

 Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ,ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ,ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.

TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ( 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ)
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

175,00 €
155,00€
+70€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:






(3) Τρεις διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο,πάνω στην παραλία της
Αγίας Πελαγίας, με πρωινό καθημερινά.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κίσσαμος-Κύθηρα-Κίσσαμος,με την Sea Jets.
Πούλμαν και οδηγός του γραφείου μας, από Ηράκλειο, για όλη την
διάρκεια.
Μεταφορές – Ξεναγήσεις – Περιηγήσεις.
Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου μας ,από Ηράκλειο.

 Αριθμημένες θέσεις και καθημερινές αλλαγές θέσεων κατά την διάρκεια του
ταξιδιού,στο πούλμαν.
 Η παιδική τιμή (5 έως 10 ετών) υπολογίζεται σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.
 Η έγγραφη στις εκδρομές του γραφείου μας συνεπάγεται την αποδοχή των γενικών
όρων συμμετοχής.

