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Πρόγραµµα εκδροµής
1η ηµέρα, Αθήνα – Μυστράς – Σπάρτη - Νεάπολη:
Αναχώρηση το πρωί για Αρτεµίσιο, στάση και συνεχίζουµε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωµένης
Καστροπολιτείας που ήταν χτισµένη στην πλαγιά του Ταΰγετου. Θα δούµε τη Βυζαντινή εκκλησία της
Παντάνασσας και το κάστρο του Βιλεαρδουίνου που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύµα σε
ταβέρνα της περιοχής προαιρετικά. Ακολούθως µέσω Σπάρτη στάση - επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς,
καταλήγουµε το απόγευµα στη γραφική ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο µας
LIMIRA MARE, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ηµέρα, Κύθηρα:
Μετά το πρωινό ελεύθερη µέρα για να απολαύσουµε την όµορφη παραλία και να χαλαρώσουµε στο
ξενοδοχείο µας. Για όσους επιθυµούν σας προτείνουµε προαιρετική εκδροµή στα Κύθηρα. Επιβίβαση
στο καράβι και άφιξη στο όµορφο νησί. Ξεκινάµε αµέσως την περιήγηση µας στο νησί. Πρώτος
σταθµός η Χώρα, µε το βενετσιάνικο χρώµα τα γραφικά δροµάκια και το Κάστρο, όπου θα έχουµε
µικρή στάση γνωριµίας και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας, για την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα.
Επίσκεψη - προσκύνηµα και καταλήγουµε στο Μυλοπόταµο, ένα καταπράσινο χωριό µε τρεχούµενα
νερά και ένα µικρό καταρράκτη, που θα µας κρατήσει κοντά του για µιάµιση περίπου ώρα όπου θα
έχουµε τη δυνατότητα και να γευµατίσουµε προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα στη σκιά των
πανύψηλων πλατάνων. Αµέσως µετά µετάβαση στο λιµάνι του νησιού, το ∆ιακοφτή, από όπου µε το
καράβι θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας στη Νεάπολη, για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ηµέρα, Μονεµβασιά – Ελαφόνησο - Παραλία Σίµου :
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε για την Μονεµβασιά µε τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ.
Ρίτσου, τις Βυζαντινές Εκκλησίες και το περίφηµο Κάστρο. Επίσκεψη στο όµορφο και κοντινό νησάκι
της Ελαφονήσου, µόλις 570 µέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Μετάβαση στην παραλία του Σίµου
για µπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ηµέρα, Γύθειο - Αθήνα :
Μετά το πρωινό µας ελεύθερη ηµέρα για να απολαύσουµε το µπάνιο µας στην παραλία. Στην συνέχεια
θα επισκεφθούµε το Γύθειο. Παραµονή στο γραφικό λιµανάκι, ελεύθερο γεύµα. Κατόπιν παίρνουµε
τον δρόµο της επιστροφής για Αθήνα µε ενδιάµεση στάση.

Τιµή συµµετοχής
199 €

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•

Μεταφορές/περιηγήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν
∆ιανυκτερεύσεις στο παραλιακό ξενοδοχείο LIMIRA MARE στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Ηµιδιατροφή (3 πρωινά + 3 δείπνα)
Τα εισιτήρια του F/B για Ελαφόνησο
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Η ηµερήσια εκδροµή στα Κύθηρα (45€) το άτοµο

