
 

           

 

 
 

ΕΟΡΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΤΡΣΙΔΙΩΣΙΑ 
ΚΤΘΗΡΑ 

 
1η μέρα, Αθήνα – Νεάπολη - Κύθηρα: Αλαρώξεζε ην πξσί, κε  πξννξηζκό  ην ιηκάλη ηεο Νεάπνιεο 
Λαθσλίαο από όπνπ ζα πάξνπκε ην θαξάβη γηα ηα καγεπηηθά Κύζεξα. Άθημε,  κεηαθνξά  ζην  μελνδνρείν 
καο ζηελ Αγία Πειαγία, ηαθηνπνίεζε, δηαλπθηέξεπζε.  
 
2η μέρα, Λιβάδι – Υώρα – Καυάλι:  Μεηά ην πξσηλό καο, γηα ην Ληβάδη, ζα δνύκε ην Βπδαληηλό 
Μνπζείν, ηελ εθθιεζία ηεο Αλαιήςεσο θαη ζηελ ζέζε Καηνύλη ηελ πέηξηλε γέθπξα θηηζκέλε επί 
Αγγινθξαηίαο ην 1822. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ όκνξθε Χώξα (πξσηεύνπζα), κε έληνλν αξρηηεθηνληθό 
ελδηαθέξνλ. Θα δνύκε αξρνληηθά, παλέκνξθεο θαηνηθίεο επγελώλ, ην κεζαησληθό Δλεηηθό θάζηξν, θ.α. Γηα 
λα θηάζνπκε ζην Καςάιη, βξίζθεηαη πάλσ από δπν Γίδπκνπο θνιπίζθνπο θαη είλαη ην θέληξν δηαζθέδαζεο 
ηνπ λεζηνύ όπνπ θαη παξακνλή γηα γεύκα, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
3η μέρα, Ποηαμός – Παναγία Μσρηιδιώηιζζα – Μσλοπόηαμος – Καηαρράκηης - Καραβάς:  Μεηά 
ην πξσηλό καο, ζα ζπλερίζνπκε ηελ γλσξηκία καο κε ην ππόινηπν λεζί. Αθνινπζεί  επίζθεςε ζηνλ 
Πνηακό, θεθαινρώξη ηνπ λεζηνύ, ‘Τεο θπξάο ην ρσξηό`  νλνκάζηεθε όηαλ θηίζηεθε εθεί ν λαόο ηεο 
Παλαγίαο ηεο Ιιαξηώηηζζαο γηα λα ζηεγάζεη ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο κε ην έληνλν βιέκκα πνπ ιέγεηαη όηη 
ηελ έθεξαλ από ηα Ιεξνζόιπκα. Σηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ Παλαγία ηελ Μπξηηδηώηηζζα, ην 
κεγαιύηεξν κνλαζηήξη ηνπ λεζηνύ. Σρεηηθή παξακνλή θαη ζπλερίδνπκε γηα ηνλ Μπινπόηακν, παξαδνζηαθό 
ρσξηό, πνύ ήηαλ θέληξν κίαο από ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ λεζηνύ θαηά ηελ Δλεηνθξαηία. Η πιαηεία 
ηνπ Μπινπόηακνπ κε ην θακάξη, ε θόληζζα, ν κηθξόο θαηαξξάθηεο θαη ε λεξάηδα, παξακνλή γηα γεύκα. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο πεξλώληαο από ηνλ Καξαβά, δηαλπθηέξεπζε.   
 
4η μέρα, Μηηάηα – Αγία Μονή – Αβλεμόνας – Νεάπολη – Αθήνα: Μεηά ην πξσηλό καο, ζα 
επηζθεθζνύκε  ην ρσξηό Μεηάηα, επίζθεςε ζηελ Αγία Μνλή, ζπλερίδνπκε γηα ην παξαζαιάζζην ρσξηό 
Αβιέκνλαο κε ηνπο κηθξνύο θνιπίζθνπο θαη ην κηθξό Δλεηηθό Κάζηξν, παξακνλή γηα γεύκα. Δπηβίβαζε ζην 
πινίν, θαη αλαρώξεζε γηα Νεάπνιε, θαη θαηόπηλ επηζηξνθή ζηελ Αζήλα κε ελδηάκεζε ζηάζε θαζνδόλ.  
 
Σιμή ζσμμεηοτής : 190€                                                                                      
 
Περιλαμβάνονηαι:  
 Μεηαθνξέο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 Γηακνλή ζε μελνδνρείν 3*, ζηελ Αγία Πειαγία 
 Πξσηλό ζε κπνπθέ 
 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Νεάπνιε – Κύζεξα - Νεάπνιε 
 Αξρεγόο/ζπλνδόο εθδξνκήο, Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο, Φπα               

 
  Δεν περιλαμβάνεηαι : Ο δεκνηηθόο Τνπξηζηηθόο θόξνο , παθέην εκηδηαηξνθήο +35€ (3 δείπλα)     


