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3 ΗΜΕΡΗ (ΓΕΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

Αναχώρηση: 1/07/22 
Επιστροφή:  3/07/22  

ΚΥΘΝΟΣ 
Το νησί της απλότητας και της φιλοξενίας – ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί των Δυτικών Κυκλάδων που με τις θερμές πηγές 
της , τα πανέμορφα τοπία , τα γραφικά σοκάκια και τις υπέροχες παραλίες , 

θα σας προσφέρει μία αξέχαστη και απολαυστική 3ήμερη απόδραση !!!              

Πάμε να την γνωρίσουμε??? 

Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ – ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ  Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 02.30  
νυχτερινή για Πατρών – Αθηνών με ενδιάμεση στάση για καφεδάκι καθ’ οδόν . Στην συνέχεια 

μέσω Αττικής Οδού θα κατευθυνθούμε προς την Λαυρεωτική και συγκεκριμένα στο λιμάνι του 
Λαυρίου. Ώρα 07.00 σαλπάρουμε για τα Θερμιά την όμορφη Κύθνο η οποία παρόλο που 

βρίσκεται δίπλα στην Αττική παραμένει μια από τις πιο ήσυχες γωνιές του Αιγαίου. Άφιξη στο 
γραφικό λιμανάκι του Μέριχα, αποβίβαση και αναχώρηση για τα Λουτρά το χωριό που έδωσε 
και το όνομα Θερμιά στην Κύθνο, λόγω των θερμών ιαματικών πηγών του και είναι η αιχμή 

του δόρατος της ξενοδοχειακής υποδομής του νησιού. Μιας και δεν μπορούμε να 
παραλάβουμε τόσο νωρίς τα δωμάτιά μας προτείνουμε να αφήσουμε τις αποσκευές στο 
ξεν/χείο, να πάρουμε τα μαγιό μας και να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις των Λουτρών όπου 

όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει ένα θεραπευτικό υδρομασάζ ή να απολαύσει το μπάνιο του  
στην …πισίνα της παραλίας όπου συναντώνται το νερό της θάλασσας με το ζεστό νερό της 
πηγής . Καφέ ή φαγητό ( έχει πολλά ταβερνάκια και καφέ κατά μήκος της παραλίας). Το 
μεσημέρι τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση. Το βραδάκι θα πάμε στην Χώρα της 
Κύθνου με το ξεχωριστό χρώμα , τις μικρές πλατείες , τα πλακόστρωτα δρομάκια , τα 
κάτασπρα σπίτια με τις χρωματιστές πόρτες , τις εκκλησίες , τους ανεμόμυλους , τα 
παραδοσιακά ταβερνάκια , καφέ και ζαχαροπλαστεία . Εδώ θα παραμείνουμε έως αργά το 
βράδυ για εξερεύνηση , βόλτες , φωτογραφίες , φαγητό . Διανυκτέρευση  

Ημέρα 2η: ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ – ΔΡΥΟΠΙΔΑ  Πρωινό και ώρα 09.30 αναχώρηση για 
εξερεύνηση στο Νότιο τμήμα του νησιού και στο σημαντικότερο εκκλησιαστικό  αξιοθέατο 
της Κύθνου την Παναγιά Κανάλα , προστάτιδα του νησιού με την θαυματουργή εικόνα 

κρητικής τεχνοτροπίας του Εμμανουήλ Σκορδίλη του 17ου αι. Επίσκεψη , προσκύνημα και 
κατόπιν μπάνιο και φαγητό σε κάποια παραλία της περιοχής . Επιστροφή  στο ξενοδοχείο , 
ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Δρυοπίδα με τα γραφικά σοκάκια , τις 

καμάρες , τις μικρές πλατείες και την εξαιρετική αρχιτεκτονική . Διανυκτέρευση . 
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Ημέρα 3η: ΛΟΥΤΡΑ – ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΛΩΝΑ – ΜΕΡΙΧΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό . 
Ώρα 10.00 αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας με προορισμό το ΒΔ κομμάτι του νησιού και τις 

υπέροχες παραλίες Απόκρουση – Φυκιάδα και Κολώνα . Με το πούλμαν θα φτάσουμε μέχρι 
την παραλία Απόκρουση με τα υπέροχα νερά και αλμυρίκια που προσφέρουν  τον ίσκιο τους 
στους επισκέπτες και θέα στο νησάκι του Αγίου Λουκά και την Κολώνα . Όσοι επιθυμούν να 

δουν την παραλία της Κολώνας από κοντά πρέπει να περπατήσουν ως εκεί ή να απολαύσουν 
το μπάνιο τους στην Απόκρουση και να δουν την Κολώνα από κοντά με βαρκάκι από το 

Μέριχα που θα βρεθούμε αργότερα το μεσημέρι , αφού απολαύσουμε το μπάνιο μας . 
Μεσημέρι λοιπόν θα πάμε στο λιμάνι της Κύθνου τον Μέριχα όπου θα έχουμε χρόνο για 
φαγητό , αγορές αναμνηστικών και προϊόντων. Το απόγευμα  ώρα 17.00 αναχώρηση με το 

πλοίο για επιστροφή στο Λαύριο και στην συνέχεια επιστροφή στην πόλη μας με σύντομη 

ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αγαπητοί πελάτες σας ενημερώνουμε ότι η Κύθνος δεν διαθέτει μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά τα καταλύματά της είναι πολύ περιορισμένα με αποτέλεσμα 
αυτά που μπορούν να εξυπηρετήσουν γκρουπ είναι πολύ συγκεκριμένα χωρίς πολυτέλειες και 

χωρίς ιδιαίτερες εγκαταστάσεις. Οπότε μην περιμένετε να αντικρύσετε ξεν/χεία τύπου 
Χαλκιδικής ή Κρήτης. Αντιθέτως είναι απλά παραδοσιακά Κυκλαδίτικου στυλ καθαρά με τις 

βασικές υπηρεσίες.  

Παρατήρηση! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως 

απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό 

περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό περιβάλλον.  

 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ! Για δηλώσεις συμμετοχής με 

προκαταβολή έως και 4/6/22, τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο : 188,οο€  

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  :  από 5/06 η τιμή διαμορφώνεται στο 

198,oo€  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

 

Μονόκλινο δεν διατίθεται : Μόνο κατόπιν ζήτησης και εάν τελικά μπορέσει να διατεθεί 

από το ξεν/χείο θα υπάρχει η επιβάρυνση : 70,οο€ 

http://www.georgadastravel.gr/
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Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Όλες τις μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν θα περάσει μαζί στο νησί 
 Εισιτήρια πλοίου επιβατών σε οικονομική θέση Λαύριο – Κύθνο – Λαύριο 
 Το Ναυτιλιακό εισιτήριο του πούλμαν 

 Δύο (2) διαν/σεις στο ξεν/χείο MELTEMI στα Λουτρά Κύθνου 
 Δύο πρωινά  

 Συνοδός γραφείου - Ξενάγηση 

 Φ.Π.Α. 24% 

Δεν περιλαμβάνει :  Εισόδους μουσείων , χώρων, φόρο διαμονής ξεν/χείου ανά 
δωμάτιο ανά διαν/ση που πληρώνεται απευθείας στο κατάλυμα και γενικώς ότι ρητά 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 

διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :    
 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 70,οο€  κατ' 

άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 

γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή ALPHA BANK  έως 4/6/22 . 

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει  είτε με μετρητά είτε με χρεωστική - πιστωτική κάρτα 

έως 25/6/2022 υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα 

πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . 
 

Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας. Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια 

συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία και οι ναυτιλιακές εταιρείες 

προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη και 

υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 

    Για ακύρωση από 11/6 έως 23/6/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 70,οο€ κατ’ 

άτομο 

    Για ακύρωση από 24/6/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν 

ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο 

εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης 

αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο. 
 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα χωρίς 

επιφύλαξη την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα 

οργανωμένα ταξίδια και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή στο site μας  

www.georgadastravel.gr ώστε να είστε γνώστες του τι ισχύει με βάση την τουριστική νομοθεσία. 

http://www.georgadastravel.gr/
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