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Fly & drive Κύθηρα Καλοκαίρι 2022
Το νησί της θεάς Αφροδίτης, πηγή έμπνευσης του ζωγράφου Jean Antoine Watteau και του ποιητή Charles 
Baudelaire, πνοή έκφρασης για την οπτική του Θ. Αγγελόπουλου... Ένα νησί που η φύση προίκισε με 
μοναδικές ομορφιές. Κοιλάδες που καταλήγουν στη θάλασσα, βουνοπλαγιές ντυμένες στα πράσινα και 
άλλες βραχώδεις και άγονες, τρεχούμενα νερά, μαγευτικές παραλίες, όμορφα γραφικά χωριουδάκια, 
ντόπιες νοστιμιές, αρχιτεκτονική που ακουμπάει στην Ενετική τεχνοτροπία αλλά και σε στοιχεία της Κρήτης 
και της Μάνης…

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ετοιμάσαμε για εσάς ειδικά πακέτα για διακοπές στα Κύθηρα σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, με απευθείας πτήσεις της AEGEAN. Σας προσφέρουμε δώρο 1 βαλίτσα ανά 
άτομο ,οπότε μπορείτε να κάνετε κράτηση και να ξεκινήσετε να την ετοιμάζετε!

Γιατί να επιλέξω το δικό σας πακέτο;

Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στα Κύθηρα, γιατί προσφέρουμε...

• απευθείας πτήσεις AEGEAN ΑΙRLINES σε χαμηλές τιμές
• ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
• επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
• διαμονή στις ομορφότερες περιοχές των Κυθήρων
• ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 
• έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Δωρεάν υπηρεσίες του τοπικού μας συνεργάτη με 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας

Σημειώσεις :

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιείται 
ως εγγύηση και να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.
Τιμές για parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” , 4 ημέρες  14e, 6 ημέρες 18e
Το πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την 
είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24 ώρες και προσφέρει επισκευή μικρο βλαβών 
λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα

Κύθηρα



ΚΥΘΗΡΑ 5 ημέρες  
21 Ιουλίου & 4,11,18 Αυγούστου & 1,8 Σεπτεμβρίου ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN

Διαμονή σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 
δωματίου

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

παιδί 
έως 12 ετών

HOTEL MARGARITA 
Χώρα 

Βγαίνεις από το ξενοδοχείο και βρίσκεσαι 
στην καρδιά της Χώρας. Το ξενοδοχείο, 

ένα παλιό αρχοντικό έχει κρατήσει 
ένα απλό, παραδοσιακό στυλ. Τα 

δωμάτια έχουν κλιματισμό, ψυγείο και 
τηλεόραση. 

- standard 345 329 165

APOSPERIDES 
ΗΟΤΕL 2*

Λιβάδι 

Το ξενοδοχείο Aposperides βρίσκεται 
στο χωριό λιβάδι 4 χλμ  απο την  χώρα. 
Όσοι επέλεξαν τους Αποσπερίδες δεν 
ξεχνούν ποτέ το  φιλικό και φιλόξενο 
περιβάλλον,την καθαριότητα του και  

την ποιότητα κατασκευής  καθώς είναι 

πρωινό standard 359 340 165

ANATOLI  HOTEL  
3*

Αγια Πελαγία

Το Anatoli βρίσκεται μόλις 50μ. μακριά 
από την παραλία της Αγίας Πελαγίας 
[ ένα από τα μεγαλύτερα χωριά των 

Κυθήρων ]  και είναι χτισμένο σύμφωνα 
με την τοπική αρχιτεκτονική.Tα δωμάτια 

του ξενοδοχείου είναι ιδανικά για 
χαλαρές και αξέχαστες διακοπές 

πρωινό standard 425 410 165

NOTARA HOTEL 3*
Διακόφτι 

Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με 
τα πόδια από την παραλία.Βρίσκεται 

στο Διακόφτι ,το παραλιακό χωριό των 
Κυθήρων με την υπέροχη αμμώδη 
παραλία.Το ξενοδοχείο ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2009 σε ένα νεόκτιστο 
και κομψό κτήριο.

πρωινό standard 420 395 165

VENARDOS HOTEL  
3*

Αγία Πελαγία 

Στην  άκρη του πανέμορφου χωριού 
της Αγία Πελαγίας, με θέα τον Κάβο 

Μαλέα και την γειτονική Πελοπόννησο, 
το VENARDOS HOTEL, χτισμένο με 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική,απέραντη 
θέα , άνετες εγκαταστάσεις , είναι έτοιμο 
να σας υποδεχθεί, κάνοντας τις διακοπές 

σας, αξέχαστη εμπειρία

πρωινό standard 430 410 165

ANESIS  HOTEL 3*
Αγία Πελαγία

Το Anesis Hotel απέχει μόλις 5μ. από την 
παραλία της Αγίας Πελαγίας .Προσφέρει 
δωμάτια με δωρεάν WiFi και επιπλωμένο 
μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και 

στον κήπο. 

πρωινό -

450 
garden 
view

490 
sea view

430 
garden view

470 
sea view

 

165

ATHENA HOTEL 3*
Μυλοπόταμος 

Το Athena Ηοtel είναι ένα καινούργιο 
ξενοδοχείο 3 αστέρων. Βρίσκεται  στο 

Μυλοπόταμο, ένα χωριό ιδιαίτερης 
ομορφιάς. Χτίστηκε με ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική σε ένα χώρο 4 
στρεμμάτων και εναρμονίζεται πλήρως 

με το τοπίο. Από όλους τους χώρους του 
Athena Ηοtel η θέα είναι απρόσκοπτη 
στο πράσινο των γύρω λόφων και το 

απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

πρωινό standard 450 430 165

FILOXENIA APTS 
3*

  Αγία Πελαγία

Σε απόσταση μόλις 150μ. από την 
παραλία της Αγίας Πελαγίας, το Filoxenia 
Apartments προσφέρει εξωτερική πισίνα 

με σνακ μπαρ δίπλα της.
πρωινό standard 470 450 165

KYTHEA RESORT 
4*

Αγία Πελαγία 

Το Kythea Resort, είναι έτοιμο να σας 
υποδεχθεί . Οι υψηλές προδιαγραφές 

κατασκευής, η φιλική διάθεση του 
προσωπικού και η απρόσκοπτη θέα 
στη θάλασσα, το κατατάσσουν στις 

κορυφαίες επιλογές διαμονής στο νησί.
Προσφέρει εξωτερική πισίνα,εστιατόριο 
κ δωμάτια με κομψή διακόσμηση και 
δωρεαν Wi-Fi σε όλους τους χώρους 

πρωινό standard 469 455 165

PELAGIA  APHRO-
DITE 3*

Αγία Πελαγία 

Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα 
πόδια από την παραλία του χωριού Αγία 
Πελαγία, μόλις 50μ. από την παραλία 
Φυρή Άμμος, επισης το ξενοδοχείο 

προσφέρει δωρεάν Wi-Fi,τα δωμάτια 
διαθέτουν επιπλωμένο μπαλκόνι και 
πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

πρωινό standard 490 480 289

KYTHIRA 
GOLDEN RESORT 

4* 
Διακόφτι 

 

Το Kythira Golden Resort, 4 αστέρων, 
απέχει μόλις 200μ. από την παραλία 

Διακόφτι. Προσφέρει εξωτερική πισίνα, 
σνακ μπαρ, γυμναστήριο και δωρεάν 

Wi-Fi. Τα κομψά δωμάτια έχουν 
ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα.

πρωινό standard 530 515 289

σύνολο φόρων +35€ / άτομο



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
Παραλαβή / Παράδοση στο Αεροδρόμιο

τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 5 ημέρες

A FIAT PANDA 1.1 210

B OPEL CORSA  1.4 240

C FIAT 500cc 300

    Προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/
ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 AEGEAN AIRLINES 08.20 - 09.45 14.00 - 15.20 
1 χειραποσκευή έως 8kg & 

1 αποσκευή 23kg 
ανά άτομο 

Περιλαμβάνει:
 
1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις 

Aegean 
2. Πολιτική αποσκευών : 1 χειραποσκευή έως 8kg 

& 1 αποσκευή 23κ ανά άτομο 
3. Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην 

κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες 
αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις) 

5. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• δεν περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής 
οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου :ανά άτομο/ανά ημέρα

1-2 αστέρων: 0,50 €
3 αστέρων: 1,50 €
4 αστέρων: 3,00 €
5 αστέρων: 4,00 €


