ΚΥΘΝΟΣ
3 ήµερο στο νησί
της Παναγίας Κανάλας
7-09/7/17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 15:00 α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ και 15:20 α̟ό ΑΘΗΝΑ
̟µ για το λιµάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και α̟ό εκεί ε̟ιβίβαση στο φέρρυ µε
̟ροορισµό την ΚΥΘΝΟ.Αφιξη στο λιµάνι του ΜΕΡΙΧΑ και
αναχώρηση για αναχώρηση για τη ̟ρωτεύουσα ΜΕΣΑΡΙΑ(ΧΩΡΑ)̟ου
είναι χτισµένη αµφιθεατρικά και εντυ̟ωσιάζει τον ε̟ισκέ̟τη µε το
έντονο κυκλαδίτικο χρώµα και την αυθεντική νησιώτικη ατµόσφαιρα
.Mικρές ̟λατείες και γραφικά ̟λακόστρωτα, κάτασ̟ρα σ̟ίτια µε
χρωµατιστές ̟όρτες και ̟αράθυρα, σκαλιά, καµάρες και στεγάδια,
ιστορικές εκκλησίες ό̟ως του Αγ.Σάββα(1613), και ανεµόµυλοι
συνθέτουν ένα θαυµάσιο οικιστικό σύνολο.Κατό̟ιν τακτο̟οίηση στο
ξενοδοχείο µας .∆ιανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ : Μετά το ̟ρωινό µας αναχώρηση για οικισµό της
∆ΡΥΟΠΙ∆ΑΣ(ΧΩΡΙΟ) στον ο̟οίο ζούσαν οι ∆ρύο̟ες oi ̟ρώτοι
κάτοικοι του νησιού και είναι γνωστός για την ιδιαίτερη κυκλαδιτική
αρχιτεκτονική του µε τα οµοιόµορφα δυόρωφα σ̟ίτια τα ο̟οία
σκέ̟αζονται όλα ̟εριτέχνως µε κεραµίδι.Κατό̟ιν για την εκκλησία της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ, ̟ροσκύνηµα στην θαυµατουργή εικόνα η
ο̟οία οφείλει την ονοµασία της στο στενό κανάλι ανάµεσα στη Κύθνο
και την Σέριφο ό̟ου και ανακαλύφθηκε α̟ό ντό̟ιους
ψαράδες.Συνεχίζουµε για το νοτιότερο τµήµα του νησιού και τη
̟εριοχή του Αγ.∆ηµητρίου γνωστή για τη ̟αραλία µε τα µεγάλα
αλµυρίκια και α̟ό εκεί για τον γραφικό όρµο Λουτρά ό̟ου και οι 2
θερµές ̟ηγές ̟ου είναι και µοναδικές στις Κυκλάδες και µε
θερµοκρασίες άνω των 52 βαθµών Κελσίου τροφοδοτούν το το̟ικό
υδροθερα̟ευτηριο.Παραµονή για µ̟άνιο και γεύµα στην όµορφη
̟αραλία και το α̟όγευµα ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο
µας.∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Πρόγευµα και στη συνέχεια αναχώρηση για τη δυτική
̟λευρά του νησιού ό̟ου βρίσκεται η αρχαία ακρό̟ολη ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ
αλλά και η γνωστή ̟αραλία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ό̟ου θα έχουµε ̟αραµονή
για µ̟άνιο και γεύµα.Το α̟όγευµα οδεύουµε για ΜΕΡΙΧΑ, χρόνος
ελεύθερος για καφέ και τις τελευταίες αναµνηστικές αγορές µας και στη
συνέχεια ε̟ιβίβαση στο φέρρυ για ΛΑΥΡΙΟ και α̟ό εκεί για
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιµή : 130 ,00
Τιµή : 165 ,00

€ κατ άτοµο σε δίκλινο
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται:Εισιτήρια

̟λοίου ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΘΝΟ- ΛΑΥΡΙΟ,
µεταφορές µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν βάσει ̟ρογράµµατος ,2
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MELTEMI 3* µε 2 ̟ρωϊνά µ̟ουφέ
,αρχηγός συνοδός ,ΦΠΑ.

