Εκδρομή ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
Οι μικρές «Παραδεισένιες» Κυκλάδες
Κουφονήσια- Ηρακλειά – Σχοινούσα
02 - 05/06/17
3 Νύκτες από Ηράκλειο
Δυο μικρά νησιά, 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραδείσου!
Εξωτικές παραλίες, ακατέργαστη ομορφιά, καλό φαγητό. Εδώ οι διακοπές
μοιάζουν αιώνιες…
Παρασκευή 02 Ιουνίου: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναχώρηση για Νάξο.
Άφιξη και συνεχίζουμε για Κουφονήσια. Άφιξη στο νησί, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
Σάββατο 03 Ιουνίου: Ημέρα ελεύθερη για να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Προαιρετικά
μπορείτε να μεταβείτε στην Σχοινούσα ή στην Ηρακλειά για μία ημερήσια επίσκεψη. To
βραδάκι επισκέπτες και κάτοικοι συμμετέχουν στην παραδοσιακή ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΑΡΑ, με
μουσική και χορούς που γίνεται στην πλατεία του χωριού. (Κόστος 11€)
Κυριακή 04 Ιουνίου: Ημέρα ελεύθερη.
Δευτέρα 05 Ιουνίου: Το πρωί μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για Νάξο και στην
συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Ηράκλειο. Άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το πλοίο CHAMPION JET 2 Ηράκλειο – Νάξος – Ηράκλειο
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το πλοίο EXPRESS SKOPELITIS Νάξος – Κουφονήσι –
Νάξος
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ενοικιαζόμενα δωμάτια .
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Από 265 € κατ’ άτομο
Δίκλινο
Διαμέρισμα 2 ατόμων
Διαμέρισμα 3 ατόμων
Διαμέρισμα 4 ατόμων
Διαμέρισμα 4-6 ατόμων
Μονόκλινο

Villa Ostria
275 €
295 €
275 €
265 €
290 €
310 €

Studio 2 ατόμων
Studio 3 ατόμων
Studio 4 ατόμων

Nostos Studios
295 €
280 €
270 €

Δίκλινο
Τρίκλινο
Μονόκλινο

Pothitis rooms
265 €
255 €
295 €

Δίκλινο με πρωινό
Τρίκλινο με πρωινό
Τετράκλινο με πρωινό
Μονόκλινο με πρωινό

Koufonisia Hotel & Resort 4*
320 €
300 €
295€
430 €

Δίκλινο
Διαμέρισμα 2 ατόμων
Διαμέρισμα 3 ατόμων
Διαμέρισμα 4 ατόμων
Διαμέρισμα 4-6 ατόμων
Μονόκλινο

Niriides
290 €
310 €
285 €
275 €
295 €
340 €

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο χωρίς πρωινό, εκτός αν αυτό αναφέρεται.

5ο - 6ο άτομο από 205 €

5ο – 6ο άτομο από 205 €

Παιδιά 0-5 χρονών χωρίς κλίνη δωρεάν.
Παιδιά 2-11 χρονών σε τρίκλινο/τετράκλινο 215€
4 Ημέρες γεμάτες γεύσεις ονειρεμένες, μουσική εμπνευσμένη σε νύχτες με φεγγάρι, ηρεμία, χαλάρωση, μέρη
που το κέφι ανάβει και μέρη να κρυφτεί κανείς από τις φωνές, να γαληνέψει…
Γενικά: Ένας μικρός παράδεισος, το Κουφονήσι είναι το μικρότερο και πιο γνωστό και διάσημο από τα
Κουφονήσια, ένα μέρος που δύσκολα θα το ξεχάσουμε. Ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά, με μια
εκπληκτικά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, παρά το γεγονός ότι το νησί είναι μόνο 4 τ. χλμ. Είναι ένα ήσυχο νησί,
δεδομένου ότι ουσιαστικά δεν έχει κίνηση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν υπέροχες παραλίες και μια κομψή
νυχτερινή ζωή για ένα ώριμο κοινό. Οι ντόπιοι εδώ ανέκαθεν ζούσαν από την αλιεία, αλλά τα έσοδα από τον
τουρισμό έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και για το λόγο αυτό κάνουν τα πάντα για την
ανακαίνιση και αναζωογόνηση των κτιρίων και των δρόμων πριν από κάθε καλοκαίρι.
Ιστορία : Το νησί μοιράζεται το ίδιο παρελθόν με τα τριγύρω νησιά. Δεν γνωρίζουμε πότε κατοικήθηκε για
πρώτη
φορά,
και
τι
έγινε
στο
νησί
κατά
την
αρχαιότητα.
Το Κουφονήσι κατακτήθηκε όπως και τα υπόλοιπα των νησιά από τους Ρωμαίους το 2ο αιώνα π.Χ., και έπεσε
σε βενετσιάνικα χέρια τον 13ο αιώνα. Οι Τούρκοι εισέβαλλαν τον 16ο αιώνα, και το νησί απελευθερώθηκε το
1821.
Εκδηλώσεις : Η ημέρα του ψαρά έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται το Σάββατο πριν τη Δευτέρα του Αγίου
Πνεύματος .
Αξιοθέατα: Χώρα είναι το μοναδικό χωριό του νησιού, εδώ υπάρχουν πολύ μικρές εκκλησίες, μια γκαλερί και
μερικά
καταστήματα.
Εκτός
από
αυτό,
δεν
υπάρχουν
πολλά
να
δείτε, εκτός από το όμορφο περιβάλλον της.
Δραστηριότητες: Το Κουφονήσι είναι ένα τέλειο μέρος για διακοπές, απολαύστε το κολύμπι και τον ήλιο στης
παραλίες,
κολυμπήστε
με
αναπνευστήρα,
κάντε
καταδύσεις
και
ψάρεμα,
απολαύστε ούζο και ψαρομεζέδες σε ταβερνάκια κοντά στην παραλία.
Παραλίες : Το Κουφονήσι διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες των ελληνικών νησιών. Οι παραλίες
είναι αμμώδης και ιδανικές για οικογένειες με παιδιά, δεδομένου ότι είναι προστατευμένες από τα μελτέμια και
τα ρεύματα και δεν είναι πολύβουες. Το νησί είναι μικρό, έτσι απλά με μια βόλτα μπορείτε να βρείτε τη δική
σας παραλία. Πολλοί θεωρούν το Πόρι σαν ένα από τις καλύτερες και ομορφότερες παραλίες. Όσοι αγαπάτε
τον γυμνισμό μπορείτε να πάτε στην περιοχή μετά του Χαροκόπου. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να πάτε
με σκάφος σε μικρότερα νησιά με εξαιρετικές παραλίες.
Νυχτερινή ζωή και διασκέδαση: Το Κουφονήσι διαθέτει μερικά μέρη για νυχτερινή ζωή στη Χώρα, αλλά μεν
περιμένετε άγριες νύχτες όπως στη Μύκονο η στην Ίο. Εδώ, μπορείτε απλά να απολαύσετε το ποτό σας, με
καλή μουσική και θέα του τοπίου.
Φαγητό και Εστιατόρια : Οι ταβέρνες που βρίσκονται στη Χώρα, έχουν καλή κουζίνα με παραδοσιακά
ελληνικά πιάτα, καθώς και πίτσες και ζυμαρικά για τα παιδιά.
Ψώνια και αγορές :Υπάρχουν μερικά καταστήματα με σουβενίρ στη Χώρα, καθώς και μία γκαλερί, όπου
μπορείτε να αγοράσετε μπλουζάκια με χειροποίητες ζωγραφιές. Υπάρχουν επίσης ορισμένα καταστήματα με
αντίκες και διάφορα άλλα πράγματα, χρήσιμα και μη.

