
 

 
Γιάπκεια: 4 ημέπερ  
Ανασυπήζειρ: 23 & 30/12/2021 

 

Μεζζηνιακή και Λακυνική Μάνη 
 

Αγία Θεοδώπα Βάζηα Απκαδίαρ- Απσαία Μεζζήνη- Καλαμάηα- Κοπώνη- 

Φοινικούνηα- Μεθώνη- Πύλορ-  

Γεπολιμέναρ- Βάθεια- Απεόπολη- Λιμένι- Νέο Οίηςλο- Καπύηαινα 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

1η μέπα: Αθήνα – Αγία Θεοδώπα Βάζηα Απκαδίαρ- Απσαία Μεζζήνη- Καλαμάηα 

Αλαρώξεζε ην πξσί θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζα νδεγεζνύκε ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο 
Θενδώξαο Αξθαδίαο. Ο Ιεξόο Ναόο βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό Βάζηα ζε κία θαηάθπηε 
εηδπιιηαθή ξεκαηηά, κε ππθλό δάζνο από ζεόξαηεο βειαληδηέο. Χαξαθηεξίδεηαη σο ζαύκα, 
θαζώο πάλσ ζε έλα κηθξό βπδαληηλό εθθιεζάθη βξίζθνληαη δεθαεπηά βειαληδηέο, νη ξίδεο 
ησλ νπνίσλ δε θαίλνληαη πνπζελά,  ελώ από ηα ζεκέιηά ηνπ αλαβιύδνπλ ηα λεξά ελόο 
θεθαιαξηνύ. Αθνινύζσο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ Αξραία Μεζζήλε. Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

από ηνπο πην ζεκαληηθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Διιάδαο. Η Αξραία Μεζζήλε 
απνθαιύπηεηαη ζηαδηαθά παξέρνληαο ζαπκαζηέο πιεξνθνξίεο γηα ην έλδνμν παξειζόλ ηεο. 
Ο επηζθέπηεο εληππσζηάδεηαη ζηε ζέα ησλ λαώλ, ησλ ζπηηηώλ, ησλ ηεηρώλ θαη ησλ δεκόζησλ 
θηηξίσλ πνπ ζώδνληαη ζε ηδηαίηεξα θαιή θαηάζηαζε. Δπόκελνο πξννξηζκόο καο, ε Καιακάηα. 
Άθημε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
2η μέπα: Καλαμάηα- Κοπώνη- Φοινικούνηα- Μεθώνη- Πύλορ- Καλαμάηα 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα κηα κέξα πινύζηα ζε εηθόλεο! Αξρηθά ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο 

ηνλ κηθξό παξαζαιάζζην νηθηζκό ηεο Κνξώλεο. Τν ελεηηθό θάζηξν ζηελ θνξπθή θαη ην 
γξαθηθό ιηκαλάθη ηεο απνηεινύλ ηα θύξηα αμηνζέαηά ηεο. Αθνινύζσο πνξεία πξνο ηελ 
Φνηληθνύληα, ην όκνξθν θαη ήζπρν παξαζαιάζζην 
ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Μεζζελίαο, ρηηζκέλν αθξηβώο πίζσ από κηα κεγάιε ακκνπδηά, κε 
όκνξθε άκκν θαη θαζαξά λεξά. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε Μεζώλε. Πξόθεηηαη γηα κία 
παλέκνξθε γξαθηθή θσκόπνιε, ζην λνηηνδπηηθόηεξν άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δθεί 

δεζπόδεη ην θαινδηαηεξεκέλν κεζαησληθό θάζηξν κε ηα ςειά ηείρε, ην νπνίν θηάλεη κέρξη 
ηε ζάιαζζα θαη θαηαιήγεη ζην Μπνύξηδη, ην νρπξσκέλν λεζάθη κε ηνλ νθηαγσληθό πύξγν 
θηηζκέλν ζηε λόηηα πιεπξά. Δλ ζπλερεία ζα κεηαβνύκε ζηελ Πύιν, ρηηζκέλε ζηνλ όξκν 
ηνπ Ναβαξίλνπ, απέλαληη από ην λεζάθη ηεο Σθαθηεξίαο. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 
αμηνζέαηά ηεο είλαη ην Νηόθαζηξν, ην θάζηξν πνπ έρηηζαλ ζηελ είζνδν ηνπ θόιπνπ νη 
Τνύξθνη γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε απηό. Η ζέα από ηα ηείρε ηνπ θόβεη ηελ αλάζα. 

Τν απόγεπκα επηζηξνθή ζηελ Καιακάηα. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο έσο ηελ ώξα 
ηνπ ενξηαζηηθνύ δείπλνπ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3η μέπα: Καλαμάηα – Γεπολιμέναρ – Βάθεια – Απεόπολη – Λιμένι – Νέο Οίηςλο - 
Καλαμάηα 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε ηνπο 

παλέκνξθνπο νηθηζκνύο θαη ηα γξαθηθά ιηκαλάθηα ηεο Μάλεο. Θα επηζθεθζνύκε ηνλ 

νκνξθόηεξν νηθηζκό ηεο, ην Γεξνιηκέλα κε ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ. Σηε κεηέπεηηα πνξεία 
καο ζα ζπλαληήζνπκε ηε Βάζεηα, έλαλ από ηνπο πην εληππσζηαθνύο παξαδνζηαθνύο 
νηθηζκνύο πνπ κνηάδεη κε αθξόπνιε ρηηζκέλε ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ, ζε απόζηαζε κόιηο 
δύν ρηιηνκέηξσλ από ηε ζάιαζζα, κε κνλαδηθή ζέα πξνο ηε Μεζόγεην. Δπόκελνο ζηαζκόο ε 
κνλαδηθή Αξεόπνιε, έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη ηζηνξηθόηεξα ρσξηά ηεο Μάλεο, ε νπνία 
δηαηήξεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο επί Τνπξθνθξαηίαο. Σπλερίδνπκε πξνο ην γξαθηθό Ληκέλη, 
ηελ παηξίδα ηεο ηζηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Μαπξνκηραιαίσλ θαη ην Νέν Οίηπιν, ηνλ όκνξθν 

παξαζαιάζζην παξαζεξηζηηθό νηθηζκό κε ηελ ππέξνρε παξαιία ηνπ. Πνξεία επηζηξνθήο πξνο 
ην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  



 
 
4η μέπα: Καλαμάηα- Καπύηαινα- Αθήνα  

Μεηά ην πξσηλό καο γεύκα ζα μεθηλήζνπκε έρνληαο σο πξννξηζκό καο ηελ Καξύηαηλα, έλα 
από ηα πην όκνξθα κεζαησληθά ειιεληθά ρσξηά. Βξηζθόκελε ζην λνηηνδπηηθό άθξν 
ηεο νξεηλήο Αξθαδίαο, είλαη ρηηζκέλε ζηελ πιαγηά ελόο βξάρνπ, απνηειώληαο έλα 
πξαγκαηηθό ζηνιίδη ζηελ πεξηνρή. Ξερσξίδεη γηα ηνλ κεζαησληθό ηεο ραξαθηήξα πνπ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηα παιηά παξαδνζηαθά πέηξηλα ζπίηηα, ηα ιηζόθηηζηα δξνκάθηα, ην θάζηξν 

ηεο, ρηηζκέλν ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ πάλσ από ηνλ νηθηζκό, θαζώο θαη ηηο βπδαληηλνύ 
ξπζκνύ εθθιεζίεο ηεο. Έρεη αλαγλσξηζηεί κάιηζηα σο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο. Ο Νίθνο 
Καδαληδάθεο ηε ραξαθηήξηζε «Τνιέδν ηεο Διιάδαο». Σεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο 
Καξύηαηλαο απνηεινύλ επίζεο, ηα δύν παξαδνζηαθά γεθύξηα, ην γεθύξη ηνπ Κνύθνπ θαη ην 
γεθύξη ηεο Καξύηαηλαο. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο κέρξη ηελ ώξα αλαρώξεζεο γηα 
ηελ Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο.  

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 
*κε ζέζε ζην πνύικαλ 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην αξρνληηθό μελνδνρείν REX Hotel 4* ζην θέληξν ηεο Καιακάηαο 
 Ηκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο  
 Δνξηαζηηθό δείπλν ηελ παξακνλή Χξηζηνπγέλλσλ θαη ηελ παξακνλή Πξσηνρξνληάο 

αληίζηνηρα (ζηε ζέζε ηεο εκηδηαηξνθήο). 
 Αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 
Γεν   πεπιλαμβάνονηαι: 

 Οη είζνδνη όπνπ απαηηνύληαη 
 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή 
πξνηεηλόκελν.  

 Ο θόξνο δηακνλήο 3€ αλά δσκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε πιεξσηένο ζην μελνδνρείν 
δηακνλήο. 
 
 
Σημείυζη: 
Η ζειπά ηος ππογπάμμαηορ ενδέσεηαι να αλλάξει συπίρ παπαλείτειρ, εθόζον ηο 

απαιηούν και ηο επιηπέποςν οι ζςνθήκερ, για ηην καλύηεπη εκηέλεζη ηηρ εκδπομήρ. 

 

Ανασ. 2κλινο 
επιβάπςνζη 

1κλινος 

3ο άηομο 

 

παιδί έυρ 9 

εηών* 
2ο παιδί 

4ημ. 23/12, 30/12 
 

€ 239 + € 70 € 179 € 99 € 179 

https://www.travelstyle.gr/tag/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://www.travelstyle.gr/category/greece/peloponnese/arkadia/oreini-arcadia/

