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Κυριακή 25/06/2017: Αναχώρηση από το Ηράκλειο στις 11 π.µ.
Με στάση για καφέ ή γεύµα άφιξη στο Καστέλι Κισάµου. Επιβίβαση στο
πλοίο και αναχώρηση για τα Κύθηρα. Άφιξη στο λιµάνι των Κυθήρων µετά
από ταξίδι 4 ωρών. Επιβίβαση στο πούλµαν και άµεση αναχώρηση για το
ξενοδοχείο µας, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας.
Τακτοποίηση στα δωµάτια – ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
∆ευτέρα 26/06/2017: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για µια όµορφη
εκδροµή στο νησί των Κυθήρων. Πρώτος σταθµός το κεφαλοχώρι του
νησιού Ποταµός για µια επίσκεψη µισής ώρας στην πλατεία του χωριού,
όπου κάθε Κυριακή γίνεται το παραδοσιακό παζάρι µε τοπικά προϊόντα.
Αναχώρηση για την Ι. Μονή του Οσίου Θεοδώρου, που βρίσκεται σε µια
καταπράσινη τοποθεσία, ανάµεσα στα χωριά Λογοθετιάνικα, Αρωνιάδικα
και Πιτσινάδες. Εδώ µόνασε ο πολιούχος του νησιού Αγ. Θεόδωρος τον
10αιώνα µΧ. Συνεχίζοµε για το Καψάλι και κατόπιν για την πρωτεύουσα
Χώρα. Χρόνος για βόλτα και ψώνια στα όµορφα δροµάκια και στα γραφικά
µαγαζιά ή επίσκεψη στο κάστρο, το µάτι της Κρήτης, που χτίστηκε το 13ο

αιώνα από τους Ενετούς. Επιστροφή στην Αγία Πελαγία ξεκούραση διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
Τρίτη 27/06/2017. Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Ι. Μονή της
Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, όπου θα προσκυνήσοµε τη θαυµατουργή
εικόνα της. Κατόπιν συνεχίζουµε για το πιο πράσινο χωριό των
Κηθύρων, το Μυλοπόταµο, µε τα πολλά νερά και τον όµορφο καταρράκτη
της Φόνισσας. Περίπατος στον καταρράκτη, καφές ή γλυκό στην πλατεία
του χωριού και από εκεί συνεχίζοµε για τη µονή της Αγίας Ελέσας ,
που βρίσκεται στην κορυφή του οµώνυµου βουνού, για προσκύνηµα ,
ξενάγηση και φωτογραφίες. Κατόπιν θα επισκεφτούµε τη µεγαλύτερη
πέτρινη γέφυρα της Ελλάδος στο "Κατούνι". Στάση για φωτογραφίες και
επιστροφή στο ξενοδοχείο – ανάπαυση
Τετάρτη 28/06/2017. Μετά το πρωινό, θα έχοµε ελεύθερο χρόνο για
να απολαύσοµε την πανέµορφη παραλία της Αγ. Πελαγίας και λίγο πριν το
µεσηµέρι αναχωρούµε για το χωριό Μητάτα, που βρίσκεται στην άκρη µιας
πανέµορφης κοιλάδας, µε αρκετά νερά και κήπους, όπου ευδοκιµεί η
µοναδική στο είδος της ποικιλία µηλοροδακινου, ονοµαστή σαν µαστοί της
Αφροδίτης. Συνεχίζουµε κατόπιν για το το 2ο ψηλότερο βουνό των
Κυθήρων, όπου βρίσκεται το µοναστήρι της Αγ.Μόνης, µε την υπέροχη
θέα. Από εκεί κατεβαίνουµε για καφέ στον όµορφο Αβλέµονα και
προχωράµε για το λιµάνι ∆ιακόφτι. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση
για Κρήτη. 'Άφιξη στο Καστέλι. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση
για το Ηράκλειο.
Τιµή: 179 €

Στην τιµή περιλαµβάνονται:
1.Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΙΣΣΑΜΟΣ-ΚΥΘΗΡΑ-ΚΙΣΣΑΜΟΣ
2.Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, που θα ξεκινήσει
από το Ηράκλειο και θα είναι συνεχώς µαζί µας.
3. 3 διανυκτερεύσεις σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Αγ. Πελαγία µε
πλούσιο πρωινό µπουφέ
4.Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
5. Έµπειρος Αρχηγός, συνοδός του Γραφείου µας.
6. Φ.Π.Α

