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KΥΘΗΡΑ 
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΙΓΟ 

 

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
 

1η Μέρα, Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη ΝΕΑΠΟΛΗ. Η 
διαδρομή μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με ενδιάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, 
μας οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΚΥΘΗΡΑ, 
άφιξη, μεταφορά στο ξεν/χείο, τακτοποίηση, δείπνο , παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου, 
διαν/ση. 

 
2η Μέρα, Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο ΛΙΒΑΔΙ με τη 
μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με δέκα τρία τόξα και συνεχίζουμε με τη ΧΩΡΑ με το 
βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το 
γραφικό λιμάνι με τους δυο πανέμορφους κολπίσκους, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά 
θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, ενώ το απόγευμα θα γνωρίσουμε το 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τα τρεχούμενα νερά και το μικρό καταρράκτη που θα μας 
κρατήσει για λίγο κοντά του για να απολαύσουμε τον απογευματινό καφέ. Επιστροφή στο ξεν/χείο 
μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διαν/ση. 

 
3η Μέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και απολαύστε την Πασχαλινή ατμόσφαιρα στην παραλία 
του χωριού όπου ομαδικά γίνεται το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό 
γεύμα σε παραδοσιακή παραλιακή ταβέρνα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο χωριό του 
νησιού, τον ΠΟΤΑΜΟ. Επιστροφή στο ξεν/χείο, διαν/ση. 

 
4η Μέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο F/Β και 
απόπλους για ΝΕΑΠΟΛΗ, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ. 

 
 

 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
FILOXENIA 3* στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, 3 πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο τη Μ. Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το Μ. 
Σάββατο, Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ, Αρχηγό – 
συνοδό, ΦΠΑ, Φόρος διαμονής. 
 
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά επισκεπτόμενων χώρων και 
γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 1ο παιδί έως 12 ετών σε 3κλινο με extra bed 

*233 € (early booking) *293 € (early booking) 
225 € 

248 € 308 € 

Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3 ( για περιορισμένο αριθμό θέσεων) 


