
 

Γιάπκεια: 3 ημέπερ  
Ανασώπηζη: 25/02/2023 

 

 

Ξέθπενο Καπναβάλι με παπαδοζιακό σπώμα! 

 

Καπύηαινα – Ανδπίηζαινα – Καλαμάηα – Μεθώνη – Πύλορ – Απσαία Μεζζήνη – 

Αγία Θεοδώπα Βάζηα Απκαδίαρ 
 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Καπύηαινα – Ανδπίηζαινα – Καλαμάηα 
Αλαρώξεζε ην πξσί έρνληαο σο πξώην καο πξννξηζκό ηελ Καξύηαηλα, έλα από ηα πην όκνξθα 
κεζαησληθά Διιεληθά ρσξηά. Βξηζθόκελε ζην λνηηνδπηηθό άθξν ηεο νξεηλή Αξθαδία, ζηελ πιαγηά 
ελόο βξάρνπ, απνηειεί 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, ηηο βπδαληηλνύ ξπζκνύ 
εθθιεζίεο θαη ηα όκνξθα γεθύξηα ηεο. Έρεη αλαγλσξηζηεί κάιηζηα σο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο. Ο 
Νίθνο Καδαληδάθεο ηε ραξαθηήξηζε «Τνιέδν ηεο Διιάδαο». Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε Αλδξίηζαηλα, 
ην νλνκαζηό αξρνληνρώξη ηεο νξεηλήο Ηιείαο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πεηξόρηηζηα ζπίηηα θαη 
ζνθάθηα, ρηηζκέλν ακθηζεαηξηθά ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηεο Μίλζεο.  Σην θέληξν ηεο θσκόπνιεο 
βξίζθεηαη ε γξαθηθή πιαηεία κε ηα παλύςεια πιαηάληα θαη ηελ ππέξνρε ζέα. Απέλαληί ηεο ε 

“Τξαλή βξύζε”, ε παιαηόηεξε ρξνλνινγεκέλε θξήλε ηεο Πεινπνλλήζνπ, πνπ δξνζίδεη ηνπο 
δηαβάηεο από ην 1724. Σηελ ηζηνξηθή πέηξηλε πνιηηεία, επηζθεθζείηε ην ιανγξαθηθό κνπζείν θαη 
απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο θάησ από ηα πιαηάληα, αηελίδνληαο ηελ ππέξνρε ζέα. Γηαηεξώληαο ηελ 
αύξα ηεο παιηάο ηεο αίγιεο έσο ζήκεξα, εληππσζηάδεη ηνπ επηζθέπηεο ηεο. Τειηθόο πξννξηζκόο καο, 
ε Καιακάηα. Άθημε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Χξόλνο ζηε δηάζεζή 
ζαο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεηε ηε βόιηα ζαο ζηελ όκνξθε πόιε κε ην μερσξηζηό απνθξηάηηθν 
ρξώκα. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέπα: Μεθώνη – Πύλορ 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα άιιε κηα κέξα πινύζηα ζε εηθόλεο! Αξρηθά ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε 
Μεζώλε όπνπ 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 νη Τνύξθνη πξνθεηκέλνπ λα  πξνζηαηεύεη ηε λόηηα είζνδν 
ηνπ θόιπνπ. Η ζέα από ηα ηείρε ηνπ θόβεη ηελ αλάζα. Δλ ζπλερεία ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπκε καπναβαλικά δπώμενα ζε Καλαμάηα και Μεζζήνη, ζε έλα άθξσο 
απνθξηάηηθν θιίκα κε πνηθίιεο εθδειώζεηο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Τν βξαδάθη 
πξαγκαηνπνηήζηε κηα βόιηα ζηελ όκνξθε παξαιία ηεο Καιακάηαο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 

3η ημέπα: Απσαία Μεζζήνη – Μεζζήνη – Αγία Θεοδώπα Βάζηα Απκαδίαρ – Αθήνα 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε έρνληαο σο πξννξηζκό καο 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. Αθνινύζσο ζα κεηαβνύκε ζηε 
Μεζζήλε, ηελ πόιε κε ην παιαηόηεξν θαξλαβάιη πνπ κεηξά πάλσ από 160 ρξόληα ηζηνξίαο! 



 
Βαζηζκέλν ζηελ παξάδνζε, κε εμαηξεηηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθδειώζεσλ κε ηζηνξηθό 

ραξαθηήξα, αιιά θαη κίαο ηδηαίηεξεο θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο. Αθνινύζσο ζα θαηεπζπλζνύκε 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. 
Πνξεία επηζηξνθήο πξνο Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο.  
 

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

*ζην θξεβάηη ησλ γνλέσλ ζην μελνδνρείν 
 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Ostria Hotel 3* ζηελ παξαιία ηεο Καιακάηαο 

 Πξσηλό ζε κπνπθέ ζην μελνδνρείν δηακνλήο   
 Αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Ξενάγηζη ζηην Απσαία Μεζζήνη με διπλωμαηούσο ξεναγό-ιζηοπικό. 
 
 
 

Γεν   πεπιλαμβάνονηαι: 
 Οη είζνδνη όπνπ απαηηνύληαη 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 Ο θόξνο δηακνλήο 1,50€ αλά δσκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε πιεξσηένο ζην μελνδνρείν θαηά ηελ 
άθημε 
 
 

 
Το πρόγραμμα ηης εκδρομής θα διαμορθωθεί πλήρως  

με ηην ανακοίνωζη ηοσ ωραρίοσ ηων καρναβαλικών εκδηλώζεων. 
 
 
 
Σημειώζειρ:  

 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην απαηηνύλ 

θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 
 
 

 

 

Ανασ. 2κλινο 
επιβάπςνζη 

1κλινος 

3ο άηομο 

(άνω ηων 6εηών) 

παιδί  

(2 έωρ 6εηών) * 

3ημ.  
25/02 

€ 195 + € 55  € 129  € 80 


