
 Τετραήμερη Καλοκαιρινή Εκδρομή 

στα πανέμορφα ΚΥΘΗΡΑ 

Παρασκευή, 28 Ιουνίου έως Δευτέρα, 1 Ιουλίου  
 

 

 

 

1η ημέρα:  Παρασκευή 28/06 

ΑΘΗΝΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΥΘΗΡΑ 

07:00   Συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγγος 

07:30   Αναχώρηση με κατεύθυνση τη Νεάπολη Λακωνίας. Η διαδρομή μας 

από τη νέα εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, με ενδιάμεση στάση στο 

Αρτεμίσιο. 

14:30 Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για τα μαγευτικά Κύθηρα, το παλιό 

Τσιρίγο. Σύμφωνα με τη μυθολογία εδώ γεννήθηκε η Αφροδίτη, η θεά 

του Έρωτα.  

15:45 Άφιξη και μεταφορά στα ξενοδοχεία μας, στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ. 

 Το χωριό βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά των Κυθήρων. Τακτοποίηση 

στα ξενοδοχεία και ελεύθερος χρόνος για το πρώτο μας μπάνιο στις 

υπέροχες παραλίες του νησιού. 

21:00 Δείπνο σε τοπική ταβέρνα. 

  

 

2η ημέρα:  Σάββατο 29/06 

ΧΩΡΑ-ΚΑΨΑΛΙ-ΛΙΒΑΔΙ 

08:30-9:00   Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ  



09:30 Ξεκινάμε για επίσκεψη στο ΛΙΒΑΔΙ, με τη μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα 

των Βαλκανίων, με 13 τόξα, το περίφημο γεφύρι του Κατουνίου. 

Κατευθυνόμαστε προς το ΚΑΨΑΛΙ το πανέμορφο γραφικό λιμάνι, ένα 

τουριστικό χωριό που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλα, τόπος 

συνάντησης για τις παρέες. Έχει δύο ωραίους κόλπους, όπου θα 

απολαύσουμε το μπάνιο μας και θα έχουμε παραμονή για ελεύθερο 

μεσημεριανό γεύμα.  

15:00 Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για ξεκούραση στα δωμάτια μας.  

18:00 Αναχώρηση για τη ΧΩΡΑ για να απολαύσουμε τον απογευματινό μας 

καφέ με θέα το βενετσιάνικο κάστρο που χτίστηκε το 1503. Αξίζει τον 

κόπο η περιπλάνηση στα στενά σοκάκια με τα κάτασπρα σπίτια, τα 

παλαιά αρχοντικά και τα ενετικά κτίρια…! 

20:00 Αποχαιρετάμε τη ΧΩΡΑ και κατευθυνόμαστε προς τον ΑΒΛΕΜΩΝΑ, 

ίσως το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων. Βρίσκεται στα ανατολικά, 

είναι παραθαλάσσιο με γραφικούς κολπίσκους.  

21:00 Δείπνο σε μεγάλη τοπική ταβέρνα, προσφορά του Συνδέσμου 

 

3η ημέρα: Κυριακή 30/06  

ΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΟΜΠΟΝΑΔΑ-ΚΑΛΑΜΟΣ 

07:30-9:00   Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ  

09:30 Αφήνουμε την Αγία Πελαγία και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο 

παραδοσιακό χωριό ΠΟΤΑΜΟ, όπου τις Κυριακές το πρωί μπορεί 

κανείς να κάνει τις αγορές του στο Παζάρι του χωριού με τις ντόπιες 

παραδοσιακές νοστιμιές και με τα ντόπια παραδοσιακά προϊόντα. 

11:00 Αφού κάνουμε τη βόλτα μας και τα ψώνια μας αποχαιρετάμε τον 

Ποταμό και κατευθυνόμαστε προς την ΚΟΜΠΟΝΑΔΑ, στα ανατολικά 

του νησιού, οργανωμένη παραλία.  

 Κάνουμε το μπάνιο μας και χαιρόμαστε τον ήλιο και τα καταγάλανα 

νερά. 



14:30  Κατευθυνόμαστε προς τον ΚΑΛΑΜΟ, εσωτερικό χωριό για να 

απολαύσουμε το μεσημεριανό μας γεύμα σε εξοχική ταβέρνα.   

17:00  Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς την Αγία Πελαγία. 

  Ξεκούραση στα ξενοδοχεία μας. 

  Ελεύθερο βράδυ, για να απολαύσουμε χαλαρά τον καφέ ή το ποτό μας 

στα παραλιακά μαγαζιά της Αγίας Πελαγίας. 

 

4η ημέρα: Δευτέρα 01/07 

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΜΗΤΑΤΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ 

07:30-9:00   Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ  

09:30  Ξεκινάμε για το παραδοσιακό χωριό ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, μια από τις 

ωραιότερες τοποθεσίες του νησιού. Τα αγέρωχα πλατάνια και η 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού θα μας κερδίσουν από την 

πρώτη στιγμή. Εδώ θα θαυμάσουμε τον καταρράκτη Νεραΐδα (Φόνισσα). 

  Συνεχίζουμε για το πιο πράσινο χωριό,  τα ΜΗΤΑΤΑ.   

16:00    Επιβιβαζόμαστε στο F/B και αποχαιρετάμε το νησί της Αφροδίτης 

παίρνοντας μαζί μας εικόνες και εμπειρίες.  

 

 Τιμές      Κατ΄ άτομο 

 Δίκλινο        145€ 

 Τρίκλινο        135€ 

 Μονόκλινο        200€ 
 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Όλες οι μεταφορές με πούλμαν Αθήνα-Κύθηρα με επιστροφή. 



 Όλες οι μεταφορές με πλοίο Νεάπολη-Κύθηρα με επιστροφή. 

 Τρεις Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 

 Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. 

 Παραδοσιακά μεζεδάκια σε γραφικό ταβερνάκι, προσφορά του Συνδέσμου  

(Σάββατο βράδυ). 

 
 

Προθεσμίες - Κρατήσεις: 

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 

Eξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019. 

Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την 

κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της 

προθεσμίας. 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία 

του Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, 801-222777 - υπεύθυνη, κα Έλσα Γεωργίου). 

 

Λογαριασμοί τραπέζης: Alpha bank 415 00 2002003067  

( IBAN GR80 0140 4150 4150 0200 2003 067 ) 
 

Eurobank 0026 0418 58 0200031139  

( IBAN GR90 0260 4180 0005 8020 0031 139 ) 

(Ονομαστική κατάθεση) 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, πριν τη 21 Ιουνίου 2019, τα χρήματα 

που έχετε δώσει επιστρέφονται  στο ακέραιο. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας μετά τη 21 Ιουνίου 2019, επιστρέφονται 

μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στη μετακίνηση με το πούλμαν, ή όλο το ποσό, αν 

δεν έχει ακόμη αποσταλεί η τελική λίστα στο ξενοδοχείο ή δεν έχουν αγοραστεί τα 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια.  

 


