
 

 
Διάπκεια: 4 ημέπερ  

Ανασώπηζη: 17,24,31/07 & 28/08 & 04/09 
 
 

Μονεμβαζιά – Κύθηπα – Ελαθόνηζορ 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
 

1η μέπα: Αθήνα – Κςπαπίζζι – Νεάπολη  

Σπγθέληξσζε ην πξσί θαη αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο. Με ζύληνκεο ζηάζεηο θαηά ηελ 
δηαδξνκή καο γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε ζα θηάζνπκε λσξίο ην κεζεκέξη ζηελ Λαθσλία. 
Πξννξηζκόο καο έλαο καγεπηηθόο ηόπνο πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε λεζί παξά επεηξσηηθή 
Ειιάδα θαη ζρεδόλ άγλσζηνο ζηνλ πνιύ θόζκν, ην γξαθηθό Κππαξίζζη. Τα καγεπηηθά, 
παξζέλα θπζηθά ηνπία ηνπ, ηα πξνζεγκέλα ζπίηηα, νη παλέκνξθεο παξαιίεο θαη ε απιόηεηά 
ηνπ ζα καο αληακείςνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Χξόλνο γηα κπάλην θαη θαγεηό θαη πνξεία 
πξνο ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο ζην λνηηόηεξν άθξν ηνπ λνκνύ ηε Νεάπνιε. Ταθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο & μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν λα πεξηεγεζνύκε ζηελ πόιε ζε 
αηνκηθό πξόγξακκα κηαο θαη ην μελνδνρείν καο είλαη θεληξηθό. 
 
 

2η μέπα: Νεάπολη – Σπήλαιο Καζηανιάρ – Ελαθόνηζορ  
Μεηά ην πινύζην πξόγεπκα, αθνινπζώληαο κηα θαηαπξάζηλε νξεηλή δηαδξνκή ζα 
θαηαιήμνπκε ζην λόηην άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ θνληά ζην αθξσηήξην ηνπ Μαιέα. Εδώ ζα 

επηζθεθηνύκε ην ζπήιαην Καζηαληάο έλα από ηα πην εληππσζηαθά ζπήιαηα ηεο Ειιάδαο. 

Πινύζην ζε ππθλόηεηα θαη πνηθηιία ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θαη κνξθώλ, ηα νπνία 
ρξεηάζηεθαλ ηξία εθαηνκκύξηα ρξόληα γηα λα ζρεκαηηζηνύλ, ην θαηαηάζζνπλ δεύηεξν ζην 
είδνο ηνπ ζε όιε ηελ Επξώπε. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εθδξνκή καο κε ην θαξαβάθη ζηελ 
γξαθηθή Ειαθόλεζν. Η Ειαθόλεζνο θεκίδεηαη γηα ηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηεο. Δηαζέηεη 
πνιιέο ακκνπδηέο κε εμσηηθή νκνξθηά νη νπνίεο απνηεινύλ πόιν έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο. 
Αλάκεζά ηνπο μερσξίδεη ε θεκηζκέλε παξαιία ηνπ Σίκνπ (ην δίδπκν Φξάγθνο – Σαξαθίληθν) 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ λεζηνύ. Αθνύ απνιαύζνπκε ην κπάλην καο θαη 
γεπκαηίζνπκε πξναηξεηηθά ζε θάπνηα από ηηο γξαθηθέο ςαξνηαβέξλεο ηεο Χώξαο ζα 
επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν. 
 
 

3η μέπα: Νεάπολη – Κύθηπα (πποαιπεηική εκδπομή) 
Μεηά ην πξσηλό ζα αλαρσξήζνπκε κε ην θαξάβη γηα ηα παλέκνξθα Κύζεξα. Φηάλνληαο ζην 
λεζί ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε ρώξα, πξσηεύνπζα ησλ Κπζήξσλ όπνπ κεηαμύ άιισλ ζα 

ζαπκάζνπκε ην ελεηηθό θάζηξν θηίζκα ηνπ 1503. Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαθέ ζηελ 
παλέκνξθε πιαηεία ηεο Χώξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο ζην 
πνιπζύρλαζην Καςάιη. Τν κεζεκέξη ζα γεπκαηίζνπκε ζηνλ γξαθηθό Αβιέκνλα θαη ύζηεξα, 
αξγά ην απόγεπκα ζα επηζηξέςνπκε ζηελ Νεάπνιε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν. 

 
 
4η μέπα: Νεάπολη – Μονεμβαζιά – Αθήνα  

Μεηά ην πξσηλό ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ γξαθηθή Μνλεκβαζηά. Φζάλνληαο, κπξνζηά ζηα 
κάηηα καο, εκθαλίδεηαη ε αλεπαλάιεπηε εηθόλα ηνπ βξάρνπ ηεο θαζηξνπνιηηείαο. Αμέραζηεο 
νη εληππώζεηο από ηελ πεξηδηάβαζε ζηελ Παιηά Πόιε. Αξρνληηθά, αςίδεο, ελεηηθά νηθόζεκα, 
βπδαληηλέο εθθιεζίεο κε ζεκαληηθόηεξεο ηνπ Ειθνκέλνπ Χξηζηνύ θαη ηεο Αγ. Σνθίαο, ζπίηηα 
κε εμώζηεο ζην πέιαγνο, ζπλζέηνπλ κία κνλαδηθή εηθόλα. Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαθέ θαη 
βόιηα. Έπεηηα, αθήλνληαο πίζσ καο ηελ ιαθσληθή γε ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο 
επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα έρνληαο ζύληνκεο ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη μεθνύξαζε. 

Άθημε ζηελ Αζήλα αξγά ην απόγεπκα. 
 
 
 
 



 
 

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 

  
 

 
 

Οι ηιμέρ ιζσύοςν με έγκαιπη κπάηηζη έωρ 16/06 και για πεπιοπιζμένο απιθμό 

δωμαηίων. Έπειηα θα πποζαςξηθούν πεπίπος 15%. 
 
 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Limira Mare 3* superior ζηελ παξαιία ηεο Νεάπνιεο 
 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ 

 Μεηαθνξέο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο 
 Τν θόζηνο γηα ηελ εθδξνκή ζηελ Ειαθόλεζν 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο έσο 75 εηώλ 
 Φ.Π.Α. 
 Δσξεάλ αλαβάζκηζε δσκαηίνπ ζε ζέα ζάιαζζα θαηόπηλ δηαζεζηκόηεηαο 
 

 
Δεν   πεπιλαμβάνονηαι: 

 Είζνδνη ζε κνπζεία, ζπήιαηα θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 1,5€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 Τν θόζηνο γηα ηελ  πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηα Κύζεξα αμίαο 35€ θαη’ άηνκν 

 
 
Σημειώζειρ: 
 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην 

απαηηνύλ θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 

 

Τύπορ Δωμαηίος 
17/07-20/07 

28/08-31/08 

24/07-27/07 

31/07-03/08 
04/09-07/09 

Δίθιηλν ζέα θήπνο 195 € 205 € 185 € 

3ν άηνκν ελήιηθαο 145 € 155 € 135 € 

3ν άηνκν παηδί έσο 12 120 € 125 € 115 € 

4ν άηνκν ζε Family 
Suite 

135 € 140 € 130 € 

Μνλόθιηλν ζέα θήπνο 275 € 285 € 265 € 


