ΣΤΑ ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ- ΚΥΘΗΡΑ
LIMIRA MARE relax πάνω στο κύμα
ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΕΣ
1η μέρα, Αθήνα –Σπάρτη – Μονεμβασιά - Νεάπολη: Αναχώρηση το πρωί με ενδιάμεση στάση για
Μονεμβάσια μέσω Σπάρτης. Επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι
του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και
γεύμα όσοι επιθυμούν. Καταλήγουμε το απόγευμα στη γραφική ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας LIMIRA MARE, διανυκτέρευση.
2η μέρα, Κύθηρα: Μετά το πρωινό ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε την όμορφη παραλία και να
χαλαρώσουμε στο ξενοδοχείο μας. Για όσους επιθυμούν σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στα
Κύθηρα. Επιβίβαση στο καράβι και άφιξη στο όμορφο νησί. Ξεκινάμε αμέσως την περιήγηση μας στο
νησί. Πρώτος σταθμός στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Επίσκεψη – προσκύνημα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας στην Χώρα, με το βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το Κάστρο, όπου θα έχουμε στάση .
Μπανιο κ στο Καψάλι ή στο Διακόφτη. Το απόγευμα επιστροφή στη Νεάπολη. Ελεύθερος χρόνος,
διανυκτέρευση.
3η μέρα, Ελαφόνησος – Παραλία Σίμου : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το όμορφο και
κοντινό νησάκι της Ελαφονήσου, μόλις λίγα μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Μετάβαση στην
ομορφότερη παραλία τις Μεσογείου, Σίμος μπάνιο και χαλάρωση στα τυρκουάζ νερά. Όσοι επιθυμούν
γεύμα μπορούν να εξυπηρετηθούν στο self service του κάμπινγκ. Το απόγευμα καφεδάκι στην χώρα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην γραφική Νεάπολη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα, Νεάπολη - Γύθειο - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε το
μπάνιο μας στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο μας. Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε το Γύθειο.
Παραμονή στο γραφικό λιμανάκι, ελεύθερο γεύμα. Κατόπιν παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
3 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤE:
 Διανυκτερεύσεις στο παραλιακό LIMIRA MARE
 Μπάνιο στην ομορφότερη παραλία της Μεσογείου!!!
 Χαλαρό πρόγραμμα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 160€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
 Διανυκτερεύσεις στο παραλιακό ξενοδοχείο LIMIRA MARE στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
 3 πρωινά σε μπουφέ
 Τα εισιτήρια του F/B για Ελαφόνησο
 Αρχηγός-Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Η ημερήσια εκδρομή στα Κύθηρα, Δημοτικός Τουριστικός Φόρος

