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ΚΥΘΗΡΑ - Τετραήμερο στο νησί της Αφροδίτης 

Πέμπτη 28 – Κυριακή 31 Οκτωβρίου | 4 Ημέρες 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

 

Μέρα 1: Συγκέντρωση στις 7:00 το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 

Ηγουμενίτσα (7:30 πμ). Με ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στο Ναύπλιο το μεσημέρι. Φτάνοντας εκεί θα 

έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ ιδίων και βόλτα στην μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Την πανοραμική 

φωτογραφία της πόλης θα την τραβήξετε βέβαια από το φρούριο του Παλαμηδίου. Ο δρόµος µας οδηγεί 

στην πρωτεύουσα του Ν. Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου είναι και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα 

δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση.  

Μέρα 2: 

Μετά το πρωϊνό ξεκινάµε για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Η μοναδική ελληνική μεσαιωνική 

πόλη που βρίσκεται κάτω από έναν επιβλητικό βράχο 300 μέτρων. Θα μαγευτούμε από τα στενά 

καλντερίμια που διατρέχουν τη Μονεμβασιά από άκρη σε άκρη και θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική 

αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Θα περπατήσουμε στα βυζαντινά καλντερίμια και όσοι αντέχουν μπορούν 

να ανέβουν στην Άνω Πόλη για να επισκεφτούν την εκκλησία. Συνεχίζουμε για την Νεάπολη. Επιβίβαση 

στο πλοίο ώρα 14:30. Άφιξη στο λιμάνι του Διακόφτι στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων νωρίς το 

απόγευμα. Η φύση προίκισε τα Κύθηρα με μοναδικές ομορφιές, τα τοπία εναλλάσσονται και  γεμίζουν τα 

μάτια με μοναδικές εικόνες. Ξεκινάμε την πρώτη μας γνωριμία με το νησί επισκεπτόμενοι την Αγια Μόνη. 

Επόμενη στάση η πρωτεύουσα του νησιού η Χώρα που τη χαρακτηρίζουν τα αρχοντικά και οι 

πανέμορφες κατοικίες των ευγενών και τη στολίζει η σιλουέτα του Ενετικού κάστρου. Μια σύντομη στάση 

στο γραφικό λιμανάκι Καψάλι με τους πανέμορφους κολπίσκους και καταλήγουμε στην Αγία Πελαγία,  

το παλιό λιμάνι του νησιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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Μέρα 3:  

Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε  το κεφαλοχώρι Ποταμός, Της Κυράς το χωριό, όπως ονομάστηκε, 

όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας με το έντονο 

βλέμμα, που λέγεται ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Επόμενη στάση η μονή της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας. Εδώ μέσα στις μυρτιές που έδωσαν στην περιοχή το όνομα της, βρέθηκε η 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ο δρόμος μας οδηγεί στον Αμβλέμονα, ίσως το ομορφότερο 

χωριό των Κυθήρων, για καφέ η γεύμα εξ ιδίων. Εν συνεχεία για το λιμάνι του Διακόφτι, επιβίβαση 

στο πλοίο για Νεάπολη, άφιξη, και κατόπιν για το μαγευτικό Γύθειο, τη πόρτα της Μάνης. Η γραφική 

νησιώτικη πολιτεία θα µας γνωρίσει τις οµορφιές της. Αναχώρηση για τη Σπάρτη, άφιξη στο 

ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

Μέρα 4:   

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για για τη πόλη των Καλαβρύτων με εκπληκτική φυσική ομορφιά.  

Θα επισκεπτούμε το πασίγνωστο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στο οποίο υψώθηκε η 

σημαία της Ελληνικής Επανάστασης. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στον Οδοντωτό και θα 

αναχωρήσουμε μέσω μιας μαγευτικής διαδρομής στο φαράγγι του Βουραϊκού για το Διακοπτό. Από 

‘κει θα συνεχίσουµε και µε ενδιάμεσες στάσεις θα επιστρέψουµε στην Κέρκυρα. Η εκδροµή µας θα 

έχει τελειώσει αλλά εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα. 

Τιμή συμμετοχής                                            220 € ανά άτομο 

Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου    56 € 

Περιλαμβάνονται:  Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν του γραφείου μας, εισιτήρια 

φέρρυ-μποτ Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, εισιτήρια φέρρυ-μποτ Νεάπολη – Διακόφτι – 

Νεάπολι, εισιτήρια οδοντωτού Καλάβρυτα – Διακοπτό, τρεις διανυκτερεύσεις με πρωϊνό σε 

ξενοδοχείο 3* στο κέντρο της Σπάρτης και στα Κύθηρα, ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής 

ευθύνης, Φπα, συνοδός του γραφείου μας. 

Δεν περιλαμβάνονται:  Φόρος διαμονής 1,50 Ευρώ ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση (σύνολο 

4,50 Ευρώ), φαγητά, ποτά, είσοδος μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προκαταβολή 50€ το άτομο με την κράτηση, και εξόφληση το αργότερο έως 

την Πέμπτη 07/10/21. Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της 

εκδρομής για οποιοδήποτε λόγο. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης ή 

αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών) 

τηλ. 26610 22005  κινητό 6974791544  email: reservations@firsttravel.gr 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

Dafnis First Travel 
ALEPOU, 2km PELEKAS NATIONAL ROAD, 49100 CORFU – GREECE 

Tel: + 30 26610 22005     Mail: reservations@firsttravel.gr 
 

 


