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Γεύση Αυθεντικών Κυκλάδων σε 8 σταθμούς 

 Ενδεικτικό πρόγραμμα για 10ήμερο στη Νάξο, Μικρές Κυκλάδες & Αμοργό 
 (ιδανικό για λάτρεις της αυθεντικής γαστρονομίας) 
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Με μια ματιά – τι περιλαμβάνει (δυνατότητα προσαρμογής στις προτιμήσεις σας) 
 

Εξασφαλίστε ιδιωτικότητα και physical distancing ξεπερνώντας τους περιορισμούς. Όλες οι 

δραστηριότητες και οι συνοδευόμενες εκδρομές είναι πριβέ και παρέχονται κατ’ 
αποκλειστικότητα από εμάς και τους συνεργάτες μας. 

▪ Προσωποποιημένος οδηγός ταξιδιού: ο ταξιδιωτικός οδηγός είναι αποτέλεσμα επιτόπιας 

έρευνας και της ταξιδιωτικής εμπειρίας των ταξιδιωτικών μας συμβούλων και θα σας 

βοηθήσει να ταξιδέψετε με ανεξαρτησία και ασφάλεια. Είναι ένας πλήρης οδηγός του 
ταξιδιού σας με πρόσθετες πληροφορίες για φιλικές στα παιδιά ταβέρνες, παραλίες και 

προτάσεις, προσωποποιημένο Google Map, καθώς και τις απαραίτητες επαφές και 

τηλέφωνα που θα χρειαστείτε.  
▪ Ιδιωτικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ξεναγήσεις, δημιουργική απασχόληση, 

εκδρομές στη φύση με επαγγελματίες συνοδούς και ξεναγούς 

▪ Οργάνωση μετακινήσεων με επαγγελματία οδηγό (private transfers) 
▪ Δώρο -Έκπληξη 

 

Επιπλέον υπηρεσίες που διατίθενται (κατόπιν ζήτησης) 

 

Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ως έξτρα υπηρεσίες διατίθενται:  
▪ Δημιουργική απασχόληση από παιδαγωγό στο σκάφος ή στη φύση 

▪ Chef ή catering στο σκάφος σας, farm-to-table experiences, private dining 

▪ Delivery προμηθειών 
▪ Αποκλειστική φύλαξη νηπίων, μωρών για όλες τις μέρες (baby-sitter) 

▪ Private party για μικρούς και μεγάλους με dj στο σκάφος σας 

▪ Ζωντανή μουσική στο σκάφος σας 

▪ Φωτογράφιση της οικογένειας ή της παρέας σας και με drones  
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1ος Σταθμός: Πόλη της Νάξου  
Γνωρίστε την καρδιά των Κυκλάδων: μάθετε περισσότερα για τη μυθολογία, ακούστε 

ιστορίες για τον Απόλλωνα και τη γοργόνα Κυμοθόη στην Πορτάρα και τη Γρόττα. 

Περιηγηθείτε στα μυστικά του Κάστρου της Νάξου και γνωρίστε την ιστορία του τόπου σε μια 
μοναδική βόλτα ιδανικά για foodies στα πάλλευκα καλντερίμια συνοδεία ξεναγού και 

έμπειρου στη γαστρονομία του νησιού συνοδού.  

 

     
 
Περιλαμβάνεται: 

▪ Ξενάγηση στην πόλη της Νάξου με δοκιμή ντόπιων προϊόντων 

 
2ος Σταθμός: Χωριά της Νάξου 

Όταν όλες τις Κυκλάδες τις λούζει ο μεσημεριανός καυτός ήλιος, η Νάξος δροσίζεται 

στην Ποταμιά. Γνωρίστε την αξιώτικη ενδοχώρα στα μοναδικά χωριά του νησιού. 
Περιηγηθείτε στην Ποταμιά, ακούστε ιστορίες για άρχοντες και αρχόντισσες, επισκεφτείτε εν 

λειτουργία νερόμυλους και δροσιστείτε στα γάργαρα νερά του νησιού. 

 

 
 

Συνεχίστε σε ένα αυθεντικό χωριό και γευτείτε τη μοναδικότητα της Νάξου σε ένα 
γνήσια παραδοσιακό σπίτι με την καλύτερη μαγείρισσα, όπου έχουν γευματίσει οι πιο 

διάσημοι ταξιδιωτικοί αρθρογράφοι όλου του κόσμου.  

https://mamakita.gr/smartcapture-230/
https://mamakita.gr/smartcapture-229/
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Απόγευμα στην Απείρανθο, το χωριό με τη μεγαλύτερη φήμη στις Κυκλάδες και τα 
μοναδικά καλντερίμια και μουσεία. Περπατήστε με τον έμπειρο ξεναγό και απολαύστε 

γλυκάκι με θέα!  

 

   
 

Περιλαμβάνεται: 

▪ Μεταφορά από και προς το σκάφος σας 

▪ Πεζοπορία στη σκιά της Ποταμιάς δίπλα στο ποταμάκι και γνωριμία με την ιστορία του 
νησιού, τη χλωρίδα και την πανίδα με την καθοδήγηση έμπειρου συνοδού 

▪ Μάθημα μαγειρικής και farm-to-table γεύμα σε παραδοσιακό χωριό 

▪ Ξενάγηση-περίπατος στ’ Απεράθου (Απείρανθος) 
 

3ος Σταθμός: Πλάκα-Αγία Άννα (Νάξος) 

Γνωρίστε την δυτική αμμουδερή ακτή της Νάξου με τα κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά και 
τα σπάνια κεδροδάση. Απολαύστε με τα παιδιά, μερικές από τις πιο ωραίες παραλίες των 

Κυκλάδων γύρω από την Πλάκα και την Αγία Άννα, κάντε μάθημα surf, και αμαξάδα το 

ηλιοβασίλεμα και χαρείτε ένα μοναδικό private dining με εξαιρετικό φαγητό φτιαγμένο από 

τα μοναδικά προϊόντα της Νάξου κάτω από έναν μεγάλο κέδρο!  
 

   
 

Περιλαμβάνεται: 

▪ Αμαξάδα από την Αγία Άννα στην Πλάκα 

▪ Private dining 
 

https://mamakita.gr/smartcapture-247/
https://mamakita.gr/smartcapture-246/
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4ος Σταθμός: Ηρακλειά- Σχοινούσα 
 Κολυμπήστε στη Σχοινούσα, χαρείτε τα διάφανα νερά Γύρω από την Οφειδούσα και 

δοκιμάστε την πιο νόστιμη φάβα (Σαντορίνης!) της ζωής σας στο Λιβάδι. 

 
5ος Σταθμός: Πάνω Κουφονήσι 

Γνωρίστε τις παραλίες του νησιού, περπατήστε στην ακροθαλασσιά και ανακαλύψτε 

μυστικές σπηλιές από την Άμμο ως το Πορί. Δείπνο και ηλιοβασίλεμα στο Καρνάγιο! 

 
6ος Σταθμός: Κατάπολα Αμοργού & Κάτω Μεριά 

 Ανακαλύψτε το νησί του Απέραντου Γαλάζιου με την ιδιαίτερη ενέργεια, τα βότανα και 

την άγρια ομορφιά στην πιο φιλική στα παιδιά εκδοχή του. Κολυμπήστε στην Κάτω Μεριά, την 
Καλοταρίτισσα και τη Γραμβούσα και απολαύστε μια βόλτα από τα Κατάπολα στην καρδιά 

του νησιού. 

 Καθώς ο ήλιος χαμηλώνει, επισκεφτείτε το Μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας και την Αγία 
Άννα, χαθείτε στη μαγεία του Καλογερικού με τη θέα που κόβει την ανάσα και χαρείτε το 

ηλιοβασίλεμα στην ομορφότερη -ίσως- Χώρα των Κυκλάδων. 

 

     
 

Περιλαμβάνεται: 
▪ Μεταφορά από και προς το σκάφος σας 

▪ Ξενάγηση με ιδιωτικό όχημα στην καρδιά της Αμοργού (Χώρα-Αγία Άννα-Μοναστήρι 

Χοζοβιώτισσας) 
 

7ος Σταθμός: Άγιος Παύλος & Νικουριά 

 Κολυμπήστε στη Νικουριά και χαρείτε την παραλία του Αγίου Παύλου. Προαιρετικά, 

μπορείτε να κάνετε κατάδυση συνοδεία έμπειρου και πιστοποιημένου εκπαιδευτή και τα 
παιδιά snorkeling.   
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8ος Σταθμός: Αιγιάλη & γύρω χωριά 

Γνωρίστε την Αιγιάλη και τα χωριά της. Κολυμπήστε στις παραλίες που είναι απρόσιτες 

με αυτοκίνητο, και περιηγηθείτε στη Λαγκάδα και τα Θολάρια με τα όμορφα συμπαθέστατα 

γαϊδουράκια. Σε ένα οικογενειακό μάθημα κεραμικής, δημιουργήστε ένα ολόδικό σας ενθύμιο. 
Προαιρετικά μάθετε περισσότερα για τα βότανα της Αμοργού και τις θεραπευτικές 

τους ιδιότητες, οι οποίες έλκουν πλήθος βοτανολόγων και φυσιοδιφών από όλο τον κόσμο, 

συμμετέχετε σε ένα μάθημα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής με ψημένη ρακή και απολαύστε 
farm-to-table εμπειρίες από ντόπιες μαγείρισσες. 

  

   
 

Περιλαμβάνεται: 

▪ Μεταφορά από και προς το σκάφος σας 
▪ Βόλτα με γαϊδουράκια στα ορεινά χωριά της Αιγιάλης 

▪ Μάθημα κεραμικής για όλη την οικογένεια 

 
Ποιοι Είμαστε 

 

Η www.mamakita.gr παρέχει premium και tailor made υπηρεσίες οικογενειακού 
ταξιδιού σε ελληνικούς προορισμούς. Bραβεύτηκε στα Tourism Awards του 2019 στην 

κατηγορία "Οικογενειακός Τουρισμός" και σήμερα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού ως φορέας που συμβάλλει στην διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος στη βάση της διαγενεακής προσβασιμότητας και της διαμόρφωσης μιας βιώσιμης 
«family-friendly» ταυτότητας.  

 

http://www.mamakita.gr/

