
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ 

 

 
 
 
1η ΜΕΡΑ,  ΤΕΤΑΡΤΗ , 20/07/22 , ΙΩΑΝΝΙΝA – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (568 χλμ). 
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Με 
ενδιάμεση στάση για καφέ στο δρόμο άφιξη στη μεσαιωνική καστροπολιτεία που βρίσκεται 
σκαρφαλωμένη σε βράχο και συνδέεται με την αντικρινή πελοποννησιακή ακτή, με μια στενή 
λωρίδα γης, την Μονεμβασιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος στη 
διάθεσή σας για φαγητό και ακολουθεί περιήγηση του Κάστρου. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε 
το σπίτι του σημαντικού Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου, με τις πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές 
και συνθέσεις το οποίο θα σας κάνει να νιώσετε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα της 
περιοχής. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε προς τον κεντρικό πεζόδρομο ο οποίος οδηγεί στην 
πλατεία με το κανόνι. Εκεί βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός της Μονεμβασιάς όπου θα τον 
επισκεφθούμε. Θα δούμε επίσης  το τζαμί του 16ου αιώνα όπου φυλάσσεται και τη Αρχαιολογική 
Συλλογή της Μονεμβασιάς. Από εκεί μπορεί κανείς να αγναντέψει ελεύθερα τον πετρόχτιστο 
οικισμό, που κατηφορίζει από τη ρίζα του κόκκινου βράχου μέχρι το θαλασσινό τείχος. Ακολουθεί 
χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ , 21/07/22 , ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ (50 χλμ). 

     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Νεάπολης απ΄ όπου και θα 
σαλπάρουμε για τα μαγευτικά Κύθηρα στις 13:45. Μετά από ταξίδι 1 ώρας και 15 λεπτών, άφιξη 
στο λιμάνι των Κυθήρων (Διακόφτι). Αναχώρηση για το ξενοδοχείο στην Αγία Πελαγία και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση και αναχώρηση για μια γνωριμία με το χωριό που είναι 
χτισμένο αμφιθεατρικά σε λόφο, παραθαλάσσια, με θέα την Πελοπόννησο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.    
 
3η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22/07/22, ΚΥΘΗΡΑ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΚΑΨΑΛΙ) .  
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και έναρξη της περιήγησης μας με επίσκεψη στο μοναστήρι 
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Άφιξη στο Μοναστήρι , προσκύνημα – ξενάγηση αναχώρηση. 
Συνεχίζουμε την περιήγηση μας με επόμενο σταθμό το Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο 
Κάτω Λιβάδι αλλά και τη μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα της Ελλάδος στο «Κατούνι». Σύντομη στάση 
για ψώνια παραδοσιακών προϊόντων στο Πάνω Λιβάδι και συνεχίζουμε για την Πρωτεύουσα 
«Χώρα» . Περίπατος στα γραφικά στενά , βόλτα στο ενετικό Φρούριο με την μαγική θέα σε τρία 
πελάγη , το νησάκι Χύτρα , αλλά ακόμα και τα Αντικύθηρα αλλά και την Κρήτη. Επιστροφή στην 
Πλατεία του χωριού για καφέ και αναχώρηση για το γραφικό παραθαλάσσιο  Καψάλι μόλις 3 
χιλιόμετρα πιο κάτω για φαγητό δίπλα στην Θάλασσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 23/07/22, ΚΥΘΗΡΑ (ΠΟΤΑΜΟΣ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ) . 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το κεφαλοχώρι του νησιού Ποταμός. 
Βόλτα στην πλατεία του χωριού όπου το σκηνικό είναι διαφορετικό. Αποτελεί ένα από τα 



μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του νησιού, διατηρώντας παράλληλα τον γραφικό χαρακτήρα του. 
Συνεχίζουμε για το καταπράσινο χωριό Μυλοπόταμο με τα πολλά νερά και τον φημισμένο 
καταρράκτη της Φόνισσας. Παραμονή για βόλτα στον καταρράκτη, καφέ ή γλυκό στην πλατεία του 
χωριού και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 24/07/22, ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (571 χλμ). 
Πρωινό. Τελευταία γνωριμία με το νησί και αναχώρηση για τον γραφικό κυκλαδίτικο Αβλέμονα, 
ίσως το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων. Βρίσκεται στα ανατολικά των Κυθήρων, παραθαλάσσιο 
με γραφικούς κολπίσκους. Θα κάνετε μια βόλτα μέχρι το ενετικό φρούριο και θα δείτε το κτίριο με 
το ηλιακό ρολόι στον κολπίσκο πίσω από το χωριό. Συνεχίζουμε για το λιμάνι για να πάρουμε το 
πλοίο για την Νεάπολη στις 12:00.  Άφιξη στη Νεάπολη μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά. Επιβίβαση 
στο πούλμαν και με ενδιάμεση στάση για φαγητό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την 
πόλη μας,  με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 
 ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
  

 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των 
πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 355 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με 
την πολυετή πείρα του οδηγού μας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη – Κύθηρα - Νεάπολη.  
-Μία (1) διανυκτέρευση στη Μονεμβασιά και τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα Κύθηρα σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο του γραφείου μας 3***. 
-Τέσσερα (4) πρωινά μπουφέ. 
-Τοπικός φόρος διαμονής. 
-Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις περιηγήσεις σας. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

     - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 5 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 

 
Για τυχόν καθυστερήσεις αναχωρήσεων των πλοίων ή αλλαγές δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές 
εταιρείες, το Pamvotis  Travel δεν φέρει καμιά ευθύνη. 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
 

 Σε περίπτωση αύξησης στις τιμές και στο Φ.Π.Α. των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, η παραπάνω 

τιμή θα αυξηθεί ανάλογα. 

.  
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