Καλαµάτα-Μεσσηνιακή Μάνη-Αρχαία Ολυµπία,
3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΒΥΤΙΝΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. από
Αθήνα, Αρτεµίσιο ηµίωρη στάση και συνεχίζουµε προσπερνώντας την
ΤΡΙΠΟΛΗ µέσω ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΙΣΑΡΙ, φθάνουµε στην ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που αναβλύζουν πολλά νερά
και στη σκεπή της έχουν φυτρώσει πανύψηλα πλατάνια. Γεύµα και
συνεχίζουµε για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, γνωριµία µε την πόλη και επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ακολουθώντας µία πανέµορφη παραλιακή διαδροµή
ανατολικά του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ κόλπου (Μεσσηνιακή Μάνη) φθάνουµε στην
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ, όµορφο παραθαλάσσιο χωριό, µία εκπληκτική περιοχή στη νότια
Πελοπόννησο, στην ακτή της Ελλάδας που ορίζεται στους τουριστικούς
οδηγούς σα το νέο Cote d' Azur. Το σκηνικό εντυπωσιακά θεατρικό, γεµάτο
αντιθέσεις, κάνει την Καρδαµύλη ένα από τα οµορφότερα χωριά που
αγναντεύουν τις ήρεµες θάλασσες και τα θαυµάσια ηλιοβασιλέµατα του
Μεσσηνιακού κόλπου. Λίγο αργότερα θα φθάσουµε στη γοητευτική κωµόπολη
ΠΥΛΟ, µε το επιβλητικό µνηµείο των "ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ". Χτισµένη
αµφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την
από το λιµάνι σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Γεύµα προαιρετικά και
κλείνουµε ευχάριστα την ηµέρα µας µε την επίσκεψη µας στη ΜΕΘΩΝΗ, µία
γραφική πόλη µε το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρηµένα
όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, µε το θαυµάσιο ακρόπυργο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
µας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. Επίσκεψη του
αρχαιολογικού χώρου, γεύµα προαιρετικά. Η διαδροµή µας συνεχίζεται και
περνά από ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ και ΒΥΤΙΝΑ όπου θα έχουµε µικρή στάση. Η τελευταία
µας στάση θα γίνει στην Εθνική οδό ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στην περιοχή
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, πριν καταλήξουµε το βράδυ στην Αθήνα. Επιβίβαση στο πλοίο
για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της
επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
125€*
180€
(+100€ σε 4κλ.
120€
Phare Palace καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

135€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο
πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 4* (PHARE PALACE), στην
ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
2 πρωινά.
2 δείπνα σε µπουφέ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

