
Κύθηρα 

"Γνωστά από τη μυθολογία για τη γέννηση και λατρεία της Ουράνιας Αφροδίτης  Θεάς του 
Ιδεατού Έρωτα και του Ωραίου. 

Ο μύθος τους αγέραστος συντηρημένος στον κινηματογράφο, τη μουσική, τη λογοτεχνία 
παρασύρει και το σημερινό ταξιδιώτη να γνωρίσει τον τόπο που τ' όνομά του ταυτίστηκε με 
το ταξίδι στ' όνειρο.." 

       
 

 
ΚΥΘΗΡΑ     4-9 /9/2020.         ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡ0ΜΗΣ 
                                           
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 4/9/2020 (1η μέρα) 
Συγκέντρωση στις 06:00 στο άγαλμα του Βενιζέλου στην Αριστοτέλους, Αναχώρηση με το 
πούλμαν στις 06:30 από την Θεσσαλονίκη και με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή, 
φτάνουμε στον Πειραιά στις 12:30.  Για όσους έρθουν από  τον νομό Αττικής, η συνάντηση 
θα γίνει στις 13:30 στην ακτή Τσελεπή. Θα δοθούν οδηγίες τηλεφωνικά. Αναχώρηση από 
τον Πειραιά στις 15:00μμ. Επιβίβαση στο F/B  με προορισμό τα Κύθηρα. Νωρίς το βράδυ 
φτάνουμε στο νησί. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση   και  δείπνο στο  μπαλκόνι  
απολαμβάνοντας την πρώτη θέα του νησιού. 
 
ΣΆΒΒΑΤΟ 5/9/2020 (2η μέρα) 
 
Ξεκινάμε τη μέρα μας  με την πρώτη διαδρομή. Το μονοπάτι Μ15 Λουραντιάνικα Καψάλι 
4.7 χιλ. μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς δυσκολία. Ξεκινάει από τη μεταβυζαντινή 
εκκλησία του Αγ.Γεωργίου. Στη διαδρομή θα συναντήσουμε πηγές με τρεχούμενα νερά και 
το πανέμορφο Κυπαρισσόδασος. Ανηφορίζουμε προς το εκκλησάκι του Αγ.Ιωάννη στις 
αγριελιές. Χτισμένο στην κορυφή του λόφου με υπέροχη θέα σε όλο το νησί... Από εκεί η 
διαδρομή γίνεται κατηφορική και οδεύουμε προς το Καψάλι περνώντας τους ελαιώνες στο 
Φυρόι... Φυρόι σήμαινε κόκκινη γη και έχει πάρει το όνομα της από το ελαφρύ κόκκινο 
χρώμα  του χώματος που παρουσιάζει το μέρος και είναι ιδιαίτερης ομορφιάς. Από κει και 
πέρα βαδίζοντας προς το Καψάλι έχουμε συνεχώς στο οπτικό μας πεδίο πανοραμικά τη θέα 
προς το Καψάλι και τη θάλασσα, αλλά και τη Χώρα και το Κάστρο. 
Η διαδρομή μας τελειώνει στο Καψάλι, επίνειο της Χώρας που είναι πρωτεύουσα του 
νησιού. Χτισμένο σε δύο δίδυμους κόλπους αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών για τη 
φυσική του ομορφιά αλλά και για τα μπαρ, καφέ, πολιτιστικούς χώρους,  εστιατόρια  και 
ξενοδοχεία, που χαρακτηρίζονται για την καλή αισθητική τους. 
Αλλά και η θάλασσα εδώ είναι πολύ καλή έτσι θα περάσουμε εδώ το μεσημέρι μας για 
μπάνιο καφέ, ένα μεσημεριανό  snack και βόλτα... 
Το απόγευμα θα ανηφορίσουμε στη Χώρα πρωτεύουσα του νησιού. Έγινε πρωτεύουσα των 
Κυθήρων την εποχή των Ενετών. Στενά σοκάκια με κάτασπρα σπιτάκια, παλιά αρχοντικά, 
ενετικά κτήρια και κτήρια της αγγλοκρατίας  μια όμορφη πλατεία  με πολλά μαγαζάκια για 
να  ψωνίζουμε τοπικά είδη.. 



Αργότερα θα ανηφορίσουμε στο "Μέσα Βούργο"  με τις πολλές εκκλησίες στις παρυφές του 
Κάστρου και μετά στο Ενετικό Κάστρο χτισμένο το 1503  για να  ολοκληρώσουμε μια 
όμορφη περιήγηση με το ηλιοβασίλεμα... 
 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση.. Δείπνο  ή στο εστιατόριο Πιέρρος στο χωριό 
Λειβάδι ή στο μπαλκόνι μας (δυνατότητα delivery από το εστιατόριο) 
 
ΚΥΡΙΑΚΉ 6/9/2020 
 
Ξεκινάμε για μια περιήγηση στη βόρεια πλευρά του νησιού. Αφού διασχίσουμε τον 
κεντρικό δρόμο  και περνώντας από τα μικρά  χωριά  Τσικαλαριά Κοντολιάνικα, 
Καρβουναδες Αρωνιάδικα  θα κάνουμε μια στάση στον Ποταμό. Κεφαλοχώρι των Κυθήρων  
με όμορφη πλατεία και εμπορική κίνηση. 
Κάθε Κυριακή εδώ γίνεται παζάρι. Παραδοσιακά οι Κυθήριοι έρχονταν να διαθέσουν τη 
μικρή παραγωγή τους, κάτι που διασώζεται ως τις μέρες μας. 
Μια μικρή βόλτα στην πλατεία του Ποταμού και συνεχίζουμε βόρεια με θέα τη θάλασσα 
και τη νότια πλευρά της Πελοποννήσου.  
Φτάνουμε στο  χωριό Αγία Πελαγία χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα τη θάλασσα και την  
Πελοπόννησο. Στην Αγία Πελαγία υπάρχουν μεγάλες τουριστικές μονάδες εστιατόρια και 
καφέ χωρίς να αφαιρούν από την ομορφιά του τοπίου. Εδώ θα μείνουμε ως το απόγευμα 
για εξερεύνηση  στις παραλίες μπάνιο snack και καφέ. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για χαλάρωση και βραδινό . 
 
ΔΕΥΤΈΡΑ 7/9/2020 
Ξεκινάμε για το χωριό Μυλοπόταμος, από τα γραφικότερα χωριά των Κυθήρων με 
πλατάνια όμορφους κήπους με βουκαμβίλιες πηγές με τρεχούμενα νερά. 
Από εδώ θα ξεκινήσουμε για να περπατήσουμε στο μονοπάτι Νερόμυλοι Μυλοποτάμου, 
μια διαδρομή επίσης εύκολη από τις πιο όμορφες του νησιού. Πολύ όμορφο τοπίο με 
λιμνούλες καταρράχτες  γεφύρια και νερόμυλους.. 
Κρατάμε και μαγιώ για μια δροσερή βουτιά στις λιμνούλες. 
Επιστρέφουμε να πάρουμε μια ανάσα στο καφέ κάτω απ' τα πλατάνια στην πλατεία του 
χωριού και μια μικρή περιήγηση. 
Επιστροφή στο Λειβάδι για χαλάρωση και φαγητό. 
 
ΤΡΙΤΗ 8/9/2020 
 
Ξεκινάμε για τη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, την παραλία της Παλαιόπολης. Θα 
περπατήσουμε για να εξερευνήσουμε τις παραλίες θα ανέβουμε σε ένα μικρό λόφο στο 
μονοπάτι της Αφροδίτης να δούμε  το σημείο που λέγεται  Θρόνος της Αφροδίτης και τους 
Μυκηναϊκούς τάφους. 
Συνεχίζουμε στον Αυλαίμονα, γραφικό ψαροχώρι. 
 
 Αργά το απόγευμα  στην επιστροφή θα σταματήσουμε στα Μητάτα. Παραδοσιακός 
οικισμός με πλατεία και υπέροχη θέα. Εδώ θα κάνουμε μια απογευματινή βόλτα και θα 
μείνουμε για φαγητό. 
 
ΤΕΤΆΡΤΗ 9/9/2020  



Ημέρα επιστροφής...σίγουρα  θα χρειαζόμασταν κι άλλο χρόνο  να γνωρίσουμε 
περισσότερο το νησί ...αλλά εις το επανιδείν! 
Επιβιβαζόμαστε στο F/B με προορισμό το Γύθειο. Αφιξη στο Γύθειο και μια σύντομη στάση.  
από εκεί  οδικώς Αθήνα. και τελικός προορισμός Θεσσαλονίκη με τις απαραίτητες στάσεις. 
 
Μαζί μας στο ταξίδι θα είναι η Ευαγγελία Μαρούγκα Σωματοπαιδαγωγός. Θα μας 
συνοδεύσει στους περιπάτους μας και μέσα στη φύση θα μας δείξει ασκήσεις αναπνοής και 
ήπιας κίνησης, τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το καθημερινό στρες και ασκήσεις ηρεμίας 
και γαλήνης, που θα μας επιτρέψουν να γευτούμε στο μέγιστο την παραμονή μας στο 
όμορφο νησί. 
 
 
 
Ενδέχεται το πρόγραμμα να αλλάξει σε κάποια σημεία εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι 
πχ καιρικές συνθήκες. 
  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
 
Διάρκεια εκδρομής 6 ημέρες (5 διανυκτερεύσεις) 
 
 
Κόστος (κατ'άτομο)  για 5 διανυκτερεύσεις 
116€/διανυκτέρευση 
Σύνολο  580€ 
Για τους ταξιδιώτες από Αθήνα (επιβίβαση Πειραιάς), η τιμή είναι 550€ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ 
 
1) Την μεταφορά με πούλμαν και όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 
2) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Κύθηρα και Κύθηρα- Γύθειο. 
 
3) Διαμονή στο  Contaratos Holiday Lettjngs .Βρίσκεται στο Λειβάδι κεντρικό σημείο του 
νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη Χώρα.  
Ένα όμορφο συγκρότημα που προσφέρει ησυχία και όμορφη θέα από τα μπαλκόνια  προς 
τον ελαιώνα  και το νησί. 
Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και πλήρως εξοπλισμένα  με air condition tv και κουζίνα. 
Στο δωμάτιο σας θα βρείτε τοπικά προϊόντα ,φρέσκο  γνήσιο Κυθηραικό μέλι μια και τον 
Ιούλιο εδώ γίνεται ο τρύγος του μελιού, παξιμάδια Κυθηραικό από το διάσημο φούρνο του 
Καραβά ,τοπικά γλυκά, φρούτα,τσάι καφέ για να απολαύσετε το πρωινό σας με άνεση στο 
μπαλκόνι σας πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 
Μετά τις διαδρομές μας προσφέρουμε καφέ  χυμό και ένα τοπικό   snack (πίτα γλυκά, 
ανάλογα με τον κατάλογο του μαγαζιού) 
Στο τέλος της μέρας  ένα από τα πιο παραδοσιακό εστιατόρια του νησιού θα φροντίσει για 
ένα καλό δείπνο με  τοπικές συνταγές. Μπορούμε να πάμε στο χώρο του εστιατορίου αλλά  
εάν επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα να σας φέρουμε  το φαγητό να το απολαύσετε στο 
μπαλκόνι σας. 
 
4)Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικό οδηγό. 
 
5)Τοπικό αρχηγό συνοδό 
 
6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 
7)Ασκήσεις χαλάρωσης  κατά τη διάρκεια της εκδρομής από την Σωματοπαιδαγωγό 
Ευαγγελία Μαρούγκα. 
 
Το γκρουπ είναι μικρό έως 25 άτομα όπως και η πληρότητα του πούλμαν είναι 50% για να 
τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας. 
Δίνουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τα γεύματα μας στο χώρο μας για να αποφεύγουμε   
το συνωστισμό. 
 



Για την καλύτερη  δυνατότητα προγραμματισμού, λόγω του περιορισμένου αριθμού    
ατόμων που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, καλέστε μας 
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα για να σας συμπεριλάβουμε στο ταξίδι. 
Κλείνετε τη συμμετοχή σας με προκαταβολή 30%του ποσού και το υπόλοιπο καταβάλλεται 
με τον τρόπο που επιθυμείτε κατόπιν συνεννόησης.Η εξόφληση ολοκληρώνεται 5 ημέρες 
πριν το ταξίδι. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνείτε μαζί μας στο 
τηλ.6942770316 και στο e-mail xry.stathi@gmai.com κ.Χρύσα Στάθη. 
 
Θα χαρούμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. 
 
Η εκδρομή διοργανώνεται και θα πραγματοποιηθεί από το τουριστικό γραφείο IOLE TRAVEL  
Α.ΕΟΤ.09.33.Ε.60.00.00.71.500 
 
  



 
  

 
  

  

                                                                                            


