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5ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 21-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 Ιστορική – Αρχαιολογική -  Φυσιλολατρική – Προσκυνηματική    

 

 Αναπαράσταση της μάχης για απελευθέρωση της Καλαμάτας από τους Τούρκους 
στις 23 Μαρτίου 1821 - Αρχαία Μεσσήνη – Πύλος –  Νιόκαστρο - Ιστορικό  Κέντρο 
Καλαμάτας – Καρδαμύλη – Αγία  Θεοδώρα Βάστας  - Ναύπλιο –  Λουτράκι – Μονή  
Οσίου Πατοπίου   

Διαμονή:  4  Καλαμάτα  [στο  ξενοδοχείο REX 4* www. rexhotel.gr πάνω στην 

κοσμοπολίτικη κεντρική πλατεία με τα μοντέρνα καταστήματα και δίπλα στο ιστορικό 

κέντρο]  

Πτήσεις:  CYPRUS AIRWAYS  Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα  

                    CY 312  21MAR  LCAATH 0840 - 1030 & CY 311 25MAR  ATHLCA  2030 - 2210   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η μέρα Σάββατο. Λάρνακα – Αθήνα – Λουτράκι  -  Καλαμάτα  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας δύο ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης. 

Άφιξη στην Αθήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο. Αναχωρούμε για την Πελοπόννησο. Σταθμός 

στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι  με τα ιαματικά νερά του και την κρυστάλλινη θάλασσα για 

χαλάρωση και προαιρετικό γεύμα. Σκαρφαλώνοντας στα Γεράνεια όρη σε  καταπράσινη 

διαδρομή που κόβει την ανάσα με φανταστική θέα στον Κορινθιακό, φθάνουμε στη 

γυναικεία  Μονή Οσίου Πατοπίου. Το κτίριο  είναι επέκταση του ασκητηρίου του 12ου 

αιώνα. Στην παρακείμενη Σπηλιά δίπλα από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, 

φυλάσσεται σε λάρνακα το ιερό σκήνωμα του Αγίου. Συνεχίζοντας, καταλήγουμε στην 

Καλαμάτα, στα πόδια του αγέρωχου Ταΰγετου. Τακτοποίηση στα δωμάτια  του 

ξενοδοχείου μα όπου βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της πόλης πάνω στην κεντρική 

γραμμική πλατεία με τα μοντέρνα καταστήματα  και κάθε είδους μαγαζάκια.  

Διανυκτέρευση. 

 

 

2η μέρα  Κυριακή.  Πύλος – Αρχαία Μεσσήνη    

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη  γραφική Πύλο, αμφιθεατρικά χτισμένη στο μέτωπο του 

λιμανιού  απέναντι από τη Σφακτηρία  και τα νησάκια του Κόλπου του Ναβαρίνου  όπου 

το 1827 ο συμμαχικός στόλος κατατρόπωσε τους Τούρκους.  Επίσκεψη στο επιβλητικό 

φρούριο Νιόκαστρο του 1573 μ.χ.  Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική βαρκάδα στο νησάκι  

Σφακτηρία  και στον Κόλπο του Ναβαρίνου.  Συνεχίζουμε με  ξενάγηση στην Αρχαία 

Μεσσήνη. Πρόκειται για έναν σπάνιο αρχαιολογικό χώρο  όπου ο επισκέπτης 

εντυπωσιάζεται στη θέα των ναών, των σπιτιών, των τειχών και των δημόσιων κτιρίων, 

που σώζονται σε καλή κατάσταση. Επιστροφή στην Καλαμάτα. Διανυκτέρευση. 

 

 

3η μέρα. Δευτέρα. Καρδαμύλη – Καλαμάτα  [ Αναπαράσταση μάχης απελευθέρωσης]  

Πρόγευμα. Αναχώρηση μέσω όμορφης διαδρομής στις πλαγιές του Ταΰγετου, για  το 

παραθαλάσσιο θέρετρο  Καρδαμύλη που  λες και φτιάχτηκε για να γοητεύει τον ταξιδιώτη. 

Και πώς να μην το κάνει άλλωστε, όταν βυζαντινές εκκλησίες, πετρόκτιστοι πύργοι, ένα 

τραχύ όσο και σπάνιο φυσικό τοπίο, θαυμάσιες  παραλίες και γραφικές γωνιές  συνθέτουν 

ένα μοναδικό «γαϊτανάκι» χρωμάτων και αισθήσεων. Επιστροφή στην Καλαμάτα. 

Παρακολούθηση των επίσημων εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης  στην 

Πλατεία 23ης  Μαρτίου 1821 και αναπαράσταση της μάχης με τους οπλαρχηγούς  
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Παπαφλέσσα,  Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Νικηταρά και  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ελεύθερος 

χρόνος. Διανυκτέρευση. 

 

 

4η μέρα.  Ιστορικό  Κέντρο  Καλαμάτας 

Πρόγευμα. Πεζή ξενάγηση  στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επίσκεψη στη βυζαντινή 

εκκλησία των Αγίων Αποστόλων του 10ου αιώνα,  τον μητροπολιτικό Ναό της 

Υπαπαντής  του 1873, τη Μονή Καλογραιών  όπου υφαίνεται το Καλαματιανό μαντήλι,  

το εντυπωσιακό μουσείο παραδοσιακής φορεσιάς  Καρέλια, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μεσσηνίας και το Ενετικό κάστρο σε ύψωμα με πανοραμική θέα την πόλη και τον 

Μεσσηνιακό Κόλπο.  Ελεύθερος χρόνος για ψώνια  και άλλες αυτόβουλες δραστηριότητες. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

5η μέρα.  Αγία Θεοδώρα  Βάστας - Ναύπλιο  - Αεροδρόμιο Αθηνών – Λάρνακα  

 Πρόγευμα.  Αναχώρηση προς  το  χωριό Ίσαρης στα ορεινά της  Μεγαλόπολης  για να 

θαυμάσουμε το  εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας Βάστας του 1050 μ.χ.  σε  κατάφυτη 

ρεματιά με 17  φυτρωμένες βελανιδιές να αναρριχώνται μέσα από  τη στέγη και τα 

τοιχώματα του ενώ  από τα θεμέλιά του  αναβλύζουν τα γάργαρα νερά ενός κεφαλαριού.  

Συνεχίζουμε για το χιλιοτραγουδημένο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου 

Ελληνικού κράτους.  Θα παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική 

Επέτειο της 25ης  Μαρτίου και  θα περιηγηθούμε  στα κυριότερα αξιοθέατα, όπως το 

Παλαμήδι,  ο  ιστορικός  ναός του Αγίου Γεωργίου με τον θρόνο του βασιλιά  Όθονα,  ο ναός 

του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας,  η Πλατεία Συντάγματος, το 

Βενετσιάνικο  φρούριο Μπούρτζι πάνω στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων.  Ελεύθερος 

χρόνος για βόλτα στα γραφικά σοκάκια του.   Στον δρόμο μας για το αεροδρόμιο  κάνουμε  

ολιγόλεπτο  σταθμό στον Ισθμό της Κορίνθου για χαλάρωση και αναμνηστική φωτογραφία  

στο τεχνητό  κανάλι που μετατρέπει   την Πελοπόννησο σε νησί.  Άφιξη  στο αεροδρόμιο 

<<Ελευθέριος Βενιζέλος>>  για την επιστροφή μας στην Κύπρο.  

 

ΤΙΜΗ ανά άτομο : 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ έως 12                      

€ 400 € 500 € 390   € 300 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:  

Αεροπορικό εισιτήριο περιλαμβανομένων των φόρων,  μία βαλίτσα 10 κιλά ανά άτομο  ή 

μιά βαλίτσα 20 κιλά ανά δύο άτομα,  μία  ατομική τσαντούλα χειρός ή φορητού 

υπολογιστή, εκδρομές  και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα,  διαμονή για 4  

βράδια στην Καλαμάτα στο  κεντρικό ξενοδοχείο  REX 4*  με  πρόγευμα,  αρχηγός – συνοδός, 

φόρος διαμονής,   ΦΠΑ.  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:    

Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται, όπως είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ 

ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Οι θέσεις είναι  περιορισμένες και θα δοθούν κατά σειρά 

προτεραιότητας.  Επισημαίνουμε ότι μετά την εξάντληση των  ήδη κρατηθέντων  

αεροπορικών εισιτηρίων,  η  εξεύρεση πρόσθετων θέσεων  στην ίδια τιμή  θα είναι  

σχεδόν ανέφικτη .   Γι’ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κλειδώσουν  τη θέση 

τους το συντομότερο δυνατό.                                                                                                                                

Η θέση εξασφαλίζεται με προκαταβολή, 200 ευρώ.  

Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο SKYLAB  Λευκωσίας,  

μέλος της ΙΑΤΑ                                                                                                                                        

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     22 720000  & 99 373 000 

Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X. TRAVEL  DIARIES  LIMITED 

357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 

SWIFT /BIC BCYPCY2N 

 

 

 


