
Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους
Με την Somewhere We Know στην Κύθνο | 5 ημέρες 

Μόνο από 120€ το άτομο + e-voucher Tourism4all

Διακοπές στην Κύθνο με ταξιδιωτικό πακέτο διαμονής 4 διανυκτερεύσεων στο Ξενοδοχείο 
Μελτέμι  ή στο Martinos Studios ή στο Kythnos Bay Hotel και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Διαμονή:
Ξενοδοχείο Μελτέμι 
Μόλις 150μ από την παραλία των Λουτρών και 100 μ από τις φημισμένες ιαματικές πηγές της 
Κύθνου , βρίσκεται το κυκλαδίτικου στυλ Meltemi Hotel. Τα φωτεινά δωμάτια του Meltemi 
Hotel είναι εξοπλισμένα με ψυγείο, τηλεόραση,  κλιματιστικό, ανεμιστήρα οροφής και 
παρέχουν θέα στο Αιγαίο πέλαγος ή στον οικισμό.

Martinos Studios 
Το Martinos Studios είναι ένα μικρό και φιλόξενο κατάλυμα που προσφέρει δίκλινα δωμάτια 

https://www.martinos-kythnos.gr/
http://www.meltemihotel-kythnos.gr/el/
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http://www.meltemihotel-kythnos.gr/el/


αλλά και μεγάλα ή μικρά στούντιο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στo Μέριχα και η θάλασσα είναι 
όσο πιο κοντά γίνεται. Όλα τα δωμάτια και τα στούντιο είναι ανακαινισμένα και το μπαλκόνι 
τους έχει θέα θάλασσα. Το συγκρότημά βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι μόλις 300 μέτρα, 
επίσης βρίσκονται τα καραβάκια που σε πάνε στη διάσημη παραλία Κολόνα. Η παραλία 
Μαρτινάκια στα 400 μέτρα και η παραλία Eπισκοπή απέχει 3 χμ.  

Kythnos Bay Hotel 
4 διανυκτερεύσεις μόνο από Κυριακή έως Πέμπτη 
Στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών της Κύθνου, το ξενοδοχείο Kythnos Bay, σας υποδέχεται με
την υπόσχεση μιας θαυμάσιας διαμονής μπροστά στη θάλασσα, στις αγαπημένες σας 
Κυκλάδες. Εδώ, η ιδανική τοποθεσία συνδυάζεται με τις σύγχρονες παροχές και η παράδοση 
χρόνων στη φιλοξενία με ένα κομψό περιβάλλον και φρεσκοανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: από 1/6 έως 30/09
(*Η κράτηση γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας σε ένα από τα τρία καταλύματα)

Μεταφορές
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς το νησί. 

Τιμή κατ’ άτομο για 4 διανυκτερεύσεις:

Σε δίκλινο δωμάτιο: από 240€ * 

(πληρωτέο 120 € και εξαργύρωση e-voucher 120 €)

Περιλαμβάνονται:
 Διαμονή 4 διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Μελτέμι  ή στο Martinos Studios  ή στο 

Kythnos Bay Hotel χωρίς πρωινό 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς το νησί
 ΦΠΑ
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το ταξίδι, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα συμμετοχής >>   
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.  
* Η τιμή αυτή δεν αφορά διαμονή σε μονόκλινο.

Somewhere We Know 
Ασκληπιού 100, 114-71

Αθήνα, Ελλάδα
τηλ: +30 211 4113224 κιν: +30 6936 806306

email: info@somewhereweknow.com
www.somewhereweknow.gr
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