ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,
4 ΗΜΕΡΕΣ/5 ΝΥΧΤΕΣ
Αναχωρήσεις 23/7, 25/8.
Αναχωρήσεις 22/7, 24/8 από Ηράκλειο.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και αναχώρηση στις 8.00 π.µ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ,
στάση και συνεχίζουµε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωµένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν
χτισµένη στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούµε τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
και το κάστρο του ΒΙΛΑΡ∆ΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύµα σε ταβέρνα
της περιοχής προαιρετικά. Ακολούθως µέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση - επίσκεψη, καταλήγουµε το
απόγευµα στη γραφική ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επιβίβαση στο F/B για Κύθηρα. 'Αφιξη και ξεκινάµε αµέσως την
περιήγηση µε το νησί. Πρώτος σταθµός η ΧΩΡΑ, µε το βενετσιάνικο χρώµα τα γραφικά
δροµάκια και το ΚΑΣΤΡΟ, όπου θα έχουµε µικρή στάση γνωριµίας και συνεχίζουµε τη
διαδροµή µας, αντικρίζοντας από το ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ το γραφικό ΚΑΨΑΛΙ, για την ΠΑΝΑΓΙΑ τη
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ. Επίσκεψη - προσκύνηµα και καταλήγουµε στο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα
καταπράσινο χωριό µε τρεχούµενα νερά και ένα µικρό καταρράκτη, όπου θα έχουµε τη
δυνατότητα να γευµατίσουµε προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα στη σκιά των πανύψηλων
πλατάνων. Αµέσως µετά επιστροφή στο λιµάνι του νησιού το ∆ΙΑΚΟΦΤΙ, από όπου µε το F/B
θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας στη Νεάπολη, για διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ µε τα παλαιά αρχοντικά, το
σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφηµο ΚΑΣΤΡΟ. Χρόνος
ελεύθερος για κολύµπι και γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση και
το απόγευµα επίσκεψη στο όµορφο και κοντινό νησάκι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, µόλις 570 µέτρα
από την Πελοποννησιακή ακτή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουµε στην όµορφη παραλία ΣΚΟΥΤΑΡΙ για κολύµπι ενώ
λίγο αργότερα θα επισκεφθούµε την πόλη του Γυθείου. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για Αθήνα
µε ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες
εντυπώσεις. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
∆ίκλινο

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο

Μονόκλινο

175€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

155€
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ.
καµπίνα)

220€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδροµές περιηγήσεις, µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
 ∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη ΝΕΑΠΟΛΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
 3 πρωινά σε µπουφέ.
 Εισιτήρια F/B για ΚΥΘΗΡΑ και ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

