
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για 3ΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

25 Μαΐου 2018  -  28 Μαΐου  2018 

Μια πρώιµη απόδραση στο µαγευτικό Κουφονήσι µε την ευκαιρία του τριηµέρου του Αγίου Πνεύµατος, 
επιβάλλεται να οργανωθεί έγκαιρα και να εκµεταλλευτείτε την προσφορά του Ξενοδοχείου 
ΜΥΡΤΩ***, Κουφονήσι,  σε συνδυασµό µε τα βολικά δροµολόγια του ταχύπλοου HIGHSPEED 4 της 
HELLENIC SEAWAYS. 

Εµείς από την πλευρά µας ετοιµαζόµαστε να σας υποδεχτούµε και να σας προσφέρουµε τις υπηρεσίες 
µας για ένα όµορφο, χαλαρωτικό αλλά και πλήρες τριήµερο στο πάντα πολλά υποσχόµενο στους 
επισκέπτες του ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ. 

Η Γιορτή του Ψαρά περιλαµβάνεται µέσα στα «events» του τριηµέρου. 

 

 
Σε ένα νησιώτικο περιβάλλον µε τους ψαράδες να γεµίζουν τις αποβάθρες και τα ψαροκάικα την 
θάλασσα, θα ήταν αδύνατο να λείψει ‘Η Γιορτή του Ψαρά”.  
Η ηµέρα του Ψαρά στα Κουφονήσια έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται το Σάββατο πριν την Δευτέρα 
του Αγίου Πνεύµατος. 



Εφόσον η γιορτή είναι κινητή σας ενηµερώνουµε ότι: 
Για το Έτος 2018 

η Γιορτή θα γίνει την  
26/05/18 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Κέρος’ σε συνεργασία µε τους ψαράδες του νησιού και όλους τους 
κατοίκους οργανώνει γλέντι µε νησιώτικα όργανα, χορευτικά νησιώτικα συγκροτήµατα, και 
πολλούς ψαροµεζέδες, ρακόµελο και κρασί προσφορά σε όλους τους παρευρισκόµενους. 

Το γλέντι ξεκινάει µε την δύση του ηλίου, στην µαρίνα, και διαρκεί έως εξαντλήσεως. 

Τα περισσότερα καταστήµατα και ταβέρνες-εστιατόρια θα είναι ανοικτά και έτοιµα να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες µας. 

Αναλυτικά το πρόγραµµα µπορεί να έχει ως εξής: 

Παρασκευή 07:15 αναχωρεί το HIGHSPEED 4 από Πειραιά για Πάρο-Νάξο-Κουφονήσι, µε 
προγραµµατισµένη άφιξη στις 12:10. 

Για πληροφορίες και έκδοση εισιτηρίων επισκεφθείτε την σελίδα:   https://
www.ferriesingreece.com/index.php?aff=myrtohotel 

Στο λιµάνι Κουφονησίου σας παραλαµβάνουµε µε µεταφορικό µέσο του Ξενοδοχείου για την µεταφορά 
σας στο Ξενοδοχείο ΜΥΡΤΩ. 

Σας εγκαθιστούµε στα δωµάτιά σας. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Υπνοδωµάτιο:    Πλήρης εξοπλισµός, θυρίδα ασφαλείας, κλιµατισµός, ψυγείο, ευκολίες για ΑΜΕΑ, τα 
δωµάτιά µας και οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι είναι  για µη καπνίζοντες, καθηµερινή υπηρεσία 
καθαριότητας. 

Media & Technology:    Δορυφορική TV 32' LED,Τηλέφωνο, internet δωρεάν Wi-Fi στο δωµάτιο 
και κοινόχρηστους χώρους. 

View:  Απεριόριστη θέα προς την θάλασσα. 

Outdoors:    Κάθε δωµάτιο έχει δικό του µπαλκόνι ή βεράντα. 

Φαγητό & Ποτό:  Πρωινό, (ώρες λειτουργίας  08:30 – 11:00). Πρωινό σε buffet 
αυτοεξυπηρετούµενοι και µε παραγγελία. 

Εστιατόριο ελαφρών  γευµάτων, (ώρες λειτουργίας 20:30 = 24:00) Σερβίρονται ποικιλίες κρεατικών, 
τυριών, σαλάτες, ποτά, αναψυκτικά, γλυκά. 

Καφέ-µπαρ, (ώρες  λειτουργίας  11:00 – 01:00) 

Snack – Σάντουιτς – τοστ , (ώρες λειτουργίας 09:00 – 23.00) 

Υπηρεσίες:  Ρεσεψιόν, Σαλόνι/TV area, Χώρος φύλαξης αποσκευών, Φάξ, Φωτοτυπικό, Δωρεάν 
µεταφορά από/προς πλοίο, ταξιδιωτικές διευκολύνσεις 

Επισκεφτείτε µας εικονικά    http://www.internet360.gr/koufonisia/myrtohotel/ 

Το πρόγραµµά σας είναι ελεύθερο για την επίσκεψη όλου του νησιού. Μικρές λάντζες οργανώνουν 
εκδροµές σε όλες τις παραλίες και στο Κάτω Κουφονήσι. 

https://www.ferriesingreece.com/index.php?aff=myrtohotel
https://www.ferriesingreece.com/index.php?aff=myrtohotel


Παρακαλούµε κατεβάσετε δωρεάν την εφαρµογή µας «Koufonisi Island My Guide» για Androids 
and Ios  µε  όλες τις πληροφορίες για το νησί και όχι µόνο. 

 android link:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jupitee.koufounisi 

ios link  :       https://itunes.apple.com/gr/app/koufonisi-island-my-guide/id1097319383?mt=8 

Το Σάββατο βράδυ µην ξεχάσετε την ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΑΡΑ στο λιµάνι. 

Την Δευτέρα 28/05/18  και ώρα 16:00 σας µεταφέρουµε στο λιµάνι όπου το HIGHSPEED 4 φεύγει 
για Νάξο – Πάρο – Πειραιά µε προγραµµατισµένη άφιξη 20:55. 

Myrto Hotel  
Koufonisi Cyclades, Greece 

Postal code: 84300   
 

Tel: +30.22850-74400       Mob: +30.6947 400930 
Fax: +30.22850-74567  

info@myrto-hotel.com  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ στο MYRTO 
HOTEL*** 25/05/18  -  28/05/18

Τύπος δωµατίου Άτοµα Με πρωινό Χωρίς πρωινό

Δίκλινο (µε διπλό η 2 µονά κρεβάτια) 1 € 150 € 130

Δίκλινο (µε διπλό η 2 µονά κρεβάτια) 2 € 180 € 160

Τρίκλινο (µε 1 διπλό και  1 µονό 

κρεβάτια)

3 € 210 € 180

Junior Suite (2 δωµάτια, 1 διπλό + 2 

µονά κρεβάτια, ένα µπάνιο)

Μέχρι 4 € 300 € 280

Superior Suite (2 δωµάτια, 2 διπλά 

κρεβάτια, ένα µπάνιο)

Μέχρι 4 € 375 € 340

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jupitee.koufounisi
https://itunes.apple.com/gr/app/koufonisi-island-my-guide/id1097319383?mt=8

