
 

 

Καλαμάτα  

 

 

 

Η Καλαμάτα αποτελεί κατεξοχήν νούμερο ένα προορισμό στην Μεσσηνία, τόσο για τους 

Έλληνες, όσο και για τους τουρίστες του εξωτερικού. Αποτελεί μια πανέμορφη και ζωντανή 

πόλη με μεγαλύτερο προνόμιό της την θέση της πάνω στη μεγάλη παραλία, στο μυχό του 

Μεσσηνιακού Κόλπου. Στο νότιο τμήμα της, βρίσκεται η παραλιακή λεωφόρος της 

Ναυαρίνου, όπου αποτελεί και το σημείο συνάντησης των ντόπιων και το καλύτερο σημείο 

εκκίνησης για να μπείτε στους ρυθμούς της πόλης. Κατευθυνόμενοι προς τα επάνω, θα 

βρείτε στην καρδιά της Καλαμάτας, άλλον έναν γνωστό πεζόδρομο με μαγαζιά, την οδό 

Αριστομένους και τέλος στο βόρειο άκρο της η Παλιά Πόλη, όπου κατά μήκος τους είναι 

μαζεμένα τα  στέκια της πόλης για καφέ, φαγητό ή ποτό, αλλά και αρκετά ξενοδοχεία. 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η Καλαμάτα, η πανέμορφη πόλη της Μεσσηνίας, δεδομένου και του ευνοϊκού της κλίματος, 

έχει να σας προσφέρει χιλιάδες πράγματα παντός καιρού. Είτε επιλέξετε να την επισκεφτείτε τα 

Χριστούγεννα, είτε το Πάσχα, είτε ακόμα και τις Απόκριες, διαδραματίζονται στην πόλη τις 

συγκεκριμένες ημέρες μοναδικές εκδηλώσεις που σίγουρα θα απολαύσετε. Ωστόσο το 

καλοκαίρι είναι η εποχή που η πόλη ζωντανεύει στο μέγιστο, θα σας μαγέψει περισσότερο 

και σίγουρα θα τη γνωρίσετε καλύτερα. 

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 9 10 11 12 14 20 23 24 22 19 11 8 

Μεγ(°C) 18 18 19 23 26 31 33 34 30 25 19 17 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης 

 Περπατήστε στη Ναυαρίνου  

 Αποδράστε στα γύρω γραφικά και ιστορικά της χωριά 

 Βουτήξτε στις αμμώδεις παραλίες με τα καταγάλανα νερά  

 Επισκεφτείτε Μουσεία και Ιερούς Ναούς 

 Δοκιμάστε τις τοπικές και παραδοσιακές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Μεσσηνίας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ½ ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 47€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 
1. Το Κάστρο της Καλαμάτας 

 

Βορειοδυτικά της Καλαμάτας χτισμένο στην κορυφή του 

λόφου δεσπόζει το κάστρο της πόλης, το οποίο ιδρύθηκε 

κατά τα βυζαντινά χρόνια και ανακατασκευάστηκε τον 13ο 

αιώνα μ.Χ. από τον Γοδεφρείδο Α΄ Βιλλεαρδουΐνο, όπου 

αποτέλεσε κατοικία του και έδρα της Βαρωνίας των 

Καλαμών. Σήμερα αποτελείται από δύο οχυρωματικούς 

περιβόλους, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, ενώ στο 

νότιο άκρο του κάστρου, το 1950, χτίστηκε το μικρό 

θέατρο, το οποίο κατά τους θερινούς μήνες φιλοξενεί 

παραστάσεις, καθώς και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων  

 

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων χτίστηκε κατά την 

Βυζαντινή περίοδο, κατά το 1050 με 1150 μ.Χ. και είναι ένα 

από τα πιο γνωστά μνημεία, τα οποία σχετίζονται με την 

επανάσταση του 1821. Η εκκλησία βρίσκεται στην Πλατεία 

της 23ης Μαρτίου, όπου παίρνει την ονομασία της από την 

ημερομηνία που απελευθερώθηκε η πόλη της Καλαμάτας 

από τους Τούρκους. 

 

 

 

 

 
3. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας   

 
Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1986, αλλά λόγω του σεισμού 

που έπληξε την Καλαμάτα το ίδιο διάστημα, η ολοκλήρωσή 

του έγινε το 1990. Σ’ ένα, λοιπόν, από τα πιο κεντρικά 

σημεία της πόλης βρίσκεται το μοναδικό πάρκο ιστορικής 

σημασίας και ιδιαίτερης ομορφιάς, 54 στρεμμάτων, με 

λίμνες, δέντρα, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομο, 

πεζογέφυρα μήκους 28 μέτρων, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ 

και τα τρένα. Είναι ένα θεματικό πάρκο, καθώς και 

υπαίθριο μουσείο σιδηροδρόμων το μοναδικό στο είδος 

του στην Ελλάδα, βραβευμένο  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

 

 

 

4. Ιερός Ναός της Υπαπαντής   
 

Στην παραλιακή και ταυτόχρονα στην ομώνυμη πλατεία 

δεσπόζει ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος 

Χριστού, ο οποίος είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της 

Καλαμάτας. Θεμελιώθηκε το 1860 και εγκαινιάστηκε το 1873 

και έχει διπλά κωδωνοστάσια και ευμεγέθεις τρούλους, ενώ 

στα νοτιοανατολικά του ναού, στο προαύλιο, υπάρχει ένας 

πέτρινος σταυρός που φυλάσσεται η ιερή εικόνα της 

Παναγίας Υπαπαντής, που βρέθηκε στα ερείπια της 

παλαιότερης εκκλησίας Υπαπαντής που καταστράφηκε το 

1770. Γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου με ιδιαίτερη λαμπρότητα και οι τελετουργίες αρχίζουν στις 

27 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 9 Φεβρουαρίου με πανηγυρική ολονύχτια αγρυπνία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας  

 
Το Μουσείο στεγάζεται σ’ ένα νεοκλασικό κτίριο του 1870-

1890 και βρίσκεται δυτικά της πλατείας της Υπαπαντής. 

Ιδρύθηκε από τον τοπικό Σύλλογο για την διάδοση των 

Γραμμάτων και περιλαμβάνει ιστορικά, λαογραφικά και 

λαϊκά εκθέματα από την καθημερινή ζωή. Μεταξύ των 

εκθεμάτων του μουσείο περιλαμβάνονται η συλλογή 

Καρέλια με παραδοσιακή Καλαματιανή ενδυμασία, 

αναπαράσταση παραδοσιακού καφενείου και σπιτιού 

καθώς και έκθεση αφιερωμένη στην βιβλιοδεσία και την 

τυπογραφία, δεδομένου πως στην Καλαμάτα υπήρξε το πρώτο τυπογραφείο της Ελλάδας 

όπου τυπώθηκε και η Προκήρυξη των Επαναστατημένων Ελλήνων προς τις Ευρωπαϊκές 

Αυλές. 

 

 
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας   

 
Στο παλιό κτίριο της δημοτικής αγοράς στο ιστορικό κέντρο 

της παλιάς πόλης, στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καλαμάτας, το οποίο περιλαμβάνει ανασκαφικά 

ευρήματα από την αρχαιότητα και τους Βυζαντινούς 

χρόνους από όλο το νομό της περιοχής. Το Μουσείο 

ιδρύθηκε μόλις το 2002 και στους εκθεσιακούς του χώρους 

ξετυλίγεται η μακρά ιστορία του νομού Μεσσηνίας. 

 

 

 

 
7. Κορώνη 

 

Ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός στο νοτιοδυτικό 

άκρο του Μεσσηνιακού Κόλπου με κύρια αξιοθέατα το 

ενετικό κάστρο στην κορυφή του και το γραφικό λιμάνι 

στα πόδια του οικισμού. Ξεκινήστε από το κάστρο, το 

οποίο εξακολουθεί να κατοικείται ακόμη και σήμερα. 

Περπατήστε στα ασβεστωμένα σοκάκια με τα γραφικά 

σπίτια και τις αυλές και απολαύστε τη θέα που κόβει την 

ανάσα και δίνει την αίσθηση πως βρίσκεστε σε νησί. 

Κατεβαίνοντας στο λιμάνι απολαύστε στα ουζερί τις 

τοπικές νοστιμιές και τη φιλοξενία των ντόπιων πριν ή μετά την απόδραση σας στις γύρω 

παραλίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Μεθώνη  

 
Απέναντι σχεδόν από την Κορώνη βρίσκεται η Μεθώνη που 

για πολλούς χαρακτηρίζονται ως «αδερφές». Η Μεθώνη 

αποτελεί μια γραφική, τουριστικά ανερχόμενη και 

θαλασσινή πολιτεία με μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Το 

γραφικότερο σημείο της είναι φυσικά το παραθαλάσσιο 

κάστρο της με το οκταγωνικό Μπούρτζι, που θεωρείται το 

μεγαλύτερο και πιο σημαντικό από τα τρία του ποδιού της 

Μεσσηνίας. Αξίζει να το περπατήσετε ολόκληρο, ιδίως τον 

πλακόστρωτο δρόμο της αγοράς που οδηγεί στην 

επιβλητική Πύλη της Θάλασσας κι από κει να φτάσετε μέχρι τα βράχια του Μόθωνα Λίθου 

στο Μπούρτζι. Απολαύστε τις βόλτες σας και τα φαγητά στις τοπικές ταβέρνες, ενώ μπορείτε 

και να επισκεφτείτε τις εξίσου όμορφες γύρω περιοχές την Πύλο και τη Φοινικούντα.  

 

 

 

9. Πολυλίμνιο   

 

Ελάχιστα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, σ'ένα μικρό 

φαράγγι, δίπλα στο χωριό Χαραυγή, μεταξύ Καλαμάτας 

και Πύλου, η φύση έχει δημιουργήσει με τα απλά υλικά 

ενός μικρού φαραγγιού ένα εντυπωσιακό τοπίο από 

αλλεπάλληλες λίμνες και καταρράκτες, που σίγουρα 

θυμίζουν παράδεισο. Απολαύστε το μπάνιο σας στα 

πεντακάθαρα νερά και φυσικά βγάλτε τις πιο 

εντυπωσιακές φωτογραφίες.  

 

 

 

 

10. Παραλία Βοϊδοκοιλιάς   

 
Μια από τις πιο γνωστές παραλίες η παραλία της 

Βοϊδοκοιλιάς , την οποία θα βρείτε κοντά στην περιοχή της 

Πύλου. Γαλήνια και καταπράσινα νερά, με χρυσαφένια 

αμμουδιά και το Παλαιόκαστρο να δεσπόζει στο λόφο 

στην αριστερή μεριά της παραλίας. Ένα πραγματικά 

ειδυλλιακό σκηνικό και μια παραλία με σχεδόν κυκλικό 

σχήμα που θα σας μαγέψει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Paintball 

 

Ελάχιστα λεπτά από το κάστρο της πόλης θα βρείτε έναν 

ιδανικό υπαίθριο χώρο, εξοπλισμένο πλήρως, με σκοπό να 

απολαύσετε ένα από τα πιο συναρπαστικά και ομαδικά 

παιχνίδια, το Paintball ή χρωματοσφαίριση. Χωριστείτε σε 

δυο ομάδες και αποδράστε μέσα σ’ έναν χώρο που θυμίζει 

μάχη, προσπαθώντας να κατακτήσετε η μια ομάδα τη 

σημαία της άλλης χρησιμοποιώντας τα ιδικά 

διαμορφωμένα όπλα με τις μπίλιες, οι οποίες περιέχουν 

χρώματα.  

 

2) Ιππασία 

 

 

Η ιππασία στην Καλαμάτα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία 

για τους λάτρεις της φύσης, της θάλασσας και φυσικά των 

αλόγων. Ιππεύοντας δίπλα στο υπέροχο τοπίο της 

παραλίας, απολαύστε τον θαλασσινό αέρα ανεξαρτήτως 

ηλικίας και εμπειρίας με την ιππασία.  

 

 

 

3) Beach Volley  

 

 

Στον παραλιακό δρόμο της πόλης, απέναντι από τις 

πανέμορφες παραλίες θα βρείτε αθλητικές, σύγχρονες και 

πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις beach volley για 

όλες τις ηλικίες, είτε αν ασχολείστε χρόνια με το 

συγκεκριμένο άθλημα, είτε αν θέλετε απλά να ζήσετε την 

εμπειρία.  

 

 

 

 

4) Αλεξίπτωτο πλαγιάς  

 

Απολαύστε μια μοναδική εμπειρία αλεξιπτώτου πλαγιάς με 

μια διθέσια πτήση. Η ελεύθερη πτήση στον αέρα θα σας 

χαρίσει εντυπωσιακές εικόνες του ορίζοντα και μια 

πανέμορφη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο 

Μεσσηνιακός κόλπος αποτελεί από τα καλύτερα μέρη 

στην Ελλάδα για διθέσια πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή 

γνωστό κι ως παραπέντε. Ακριβώς ανατολικά της 

Καλαμάτας, βρίσκεται το βουνό Καλάθι με το σημείο της 

απογείωση σε υψόμετρο 940 μέτρων, με ασφαλής 

προσγείωση στην παράλια μπροστά από το ξενοδοχείο Filoxenia. 



5) Πίστα καρτ  

 

Η πίστα καρτ Καλαμάτας βρίσκεται νοτιοανατολικά της 

πόλης, ανάμεσα από την Καλαμάτα και την Μεσσήνη, 

δίπλα στη θάλασσα καλύπτοντας έκταση 35 στρεμμάτων. 

Η πίστα κατασκευάστηκε το 1988 και είναι από τις πρώτες, 

πιο τεχνικές πίστες της χώρας και η μεγαλύτερη στην 

Ελλάδα. Έχει φιλοξενήσει επίσης πολλούς αγώνες καρτ του 

πανελλήνιου πρωταθλήματος, πανευρωπαϊκούς φιλικούς 

αγώνες καρτ καθώς και αγώνες μοτοσικλετών και 

αυτοκινήτων. Η πίστα καρτ Καλαμάτας, αποτελεί σημαντικό 

πόλο έλξης όχι μόνο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και για την οργανωμένη παραλία 

της. 

 

 

6) Ποδηλασία   

 

Η Καλαμάτα, αποτελεί σήμα κατατεθέν για τους λάτρεις 

των ποδηλάτων, καθώς διαθέτει έναν τεράστιο 

ποδηλατόδρομο, ο οποίος συνδέει όλη την πόλη. 

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ως μέσο το ποδήλατο, είτε το 

δικό σας, είτε ενοικιάστε στην πόλη κάποιο ανάλογα τα 

γούστα σας και την ηλικία, ενώ μπορείτε να ανακαλύψετε 

τους κρυμμένους θησαυρούς της και να έρθετε σε επαφή 

με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του τόπου.  

 

 

7) Scuba diving   

 

Ανεξάρτητα της ηλικίας σας και της εμπειρίας σας, 

μπορείτε ανάλογα τις επιθυμίες σας, τον ιδανικό εξοπλισμό 

και με τη συνοδεία εκπαιδευτών με χρόνια εμπειρίας να 

απολαύσετε καταδύσεις σε σπηλαίες ή στον βυθό. Για τους 

όχι τόσο τολμηρούς υπάρχουν ιδικά προγράμματα που 

μπορείτε με σκάφος και καπετάνιο να πραγματοποιήσετε 

πιο χαλαρές εκδρομές με αναπνευστήρα σε ιδιωτικές 

παραλίες.  

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 Ελιές – Ελαιόλαδο  

 

 

Οι ελιές και συνεπώς και το ελαιόλαδο, αποτελούν τον 

απόλυτο πρωταγωνιστή της Καλαματιανής Μεσογειακής 

Διατροφής. Είναι ένα τοπικό, πολύτιμο και μοναδικό 

αγαθό που δεν απουσιάζει ποτέ από κανένα καλαματιανό 

τραπέζι, λόγω και των πλούσιων θρεπτικών συστατικών 

τους. Μην παραλείψετε τόσο να γευτείτε, όσο και να 

προμηθευτείτε ελιές ή λάδι. 



 Λαλάγγια  

 

 

Ένα παραδοσιακό συνοδευτικό έδεσμα της περιοχής που 

θα βρείτε σε κάθε γωνιά της πόλης. Πρόκειται ουσιαστικά 

για λαδοκούλουρα με κριτσανιστή υφή, αγνή γεύση και 

τηγανισμένα με περίεργο μεν σχήμα, αλλά παραδοσιακό 

για την περιοχή. 

 

 

 

 

 

 Δίπλες  

 

 

Πρόκειται για το γνωστό επιδόρπιο της πόλης. Είναι 

ουσιαστικά ή στην ουσία διπλωμένη τηγανιτή ζύμη, 

επικαλυπτόμενη (δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη) με μέλι 

και καρύδια. Συνήθως οι ντόπιοι τις φτιάχνουν σε γάμους, 

βαφτίσια και στις μεγάλες εορτές. 

 

 

 

 

 

 Γουρνοπούλα  

 

 

Ένα τοπικό φαγητό και σήμα κατατεθέν της Καλαμάτας. 

Γνωστή ως γουρουνοπούλα ή μπουζοπούλα και 

πρόκειται για γουρούνι στο φούρνο, το οποίο αφού ψηθεί 

αρκετές ώρες, τοποθετείται σε θερμό, γυάλινο θάλαμο και 

πωλείται με το κιλό, ειδικά στην περιοχή Ασπρόχωμα 

ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης θα βρείτε 

μεγάλη ποικιλία.  

 

 

 

 

 Σύκα   

 

 

Θα βρείτε άφθονες καλλιέργειες σύκων στην Καλαμάτα 

και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. 

Καταναλώνονται είτε φρέσκα απευθείας από το δέντρο, 

είτε αποξηραμένα, είτε και σε κάποια άλλη μορφή γλυκού 

ή λικέρ. 

 

 

 

 

 

 



 Παστέλι   

 

 

Κυρίαρχο προϊόν της πόλης και  ένα χαρακτηριστικό 

γλύκισμα, το οποίο αποτελείται από σουσάμι και μέλι. Θα 

το βρείτε με πολλές παραλλαγές είτε με φιστίκι, είτε 

αμύγδαλο αλλά και σε διάφορες υφές, μελάτο ή τραγανό. 

 

 

 

 

 

 

 Λουκάνικο με πορτοκάλι   

 

 

Διαλεχτά κομμάτια ντόπιου χοιρινού κρέατος με 

αρωματισμένα μπαχάρια και πολύ χαρακτηριστικά 

κομμάτια πορτοκαλιού. Αποτελεί έναν εξαιρετικό μεζέ που 

θα βρείτε σε κάθε ταβέρνα, αλλά και που μπορείτε να 

προμηθευτείτε από κάποιο κατάστημα. 

 

 

 

 

 

 Παστό χοιρινό   

 

 

Άλλος ένας παραδοσιακός μεζές, ο οποίος πρόκειται για 

ντόπιο χοιρινό κρέας χωρίς λίπος, καπνισμένο με 

αρωματικά φυτά και μπαχαρικά της περιοχής, βρασμένο 

σε κρασί. Συντηρείται για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα 

σε λάδι, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία.  

 

 

 

 

 Ψώνια και Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Ο πεζόδρομος της Αριστομένους είναι ένα από τα πιο 

κεντρικά σημεία της Καλαμάτας. Εδώ θα βρείτε πράγματα 

να κάνετε όλες τις ώρες της ημέρες. Ξεκινήστε την μέρα 

σας για ψώνια σε ένα από τα δεκάδες εμπορικά μαγαζιά 

που θα συναντήσετε κατά μήκος της. Σταματήστε για 

καφέ, σνακ ή φαγητό σε μία από τις καφετέριες, 

εστιατόρια ή ταβέρνες. Και κλείστε τη μέρα σας 

απολαμβάνοντας ένα ποτό σε ένα από τα ιδιαίτερα μπαρ. 

Εδώ θα βρείτε μέχρι και escape room. 

 

 

 


