ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 3 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 17/2.
ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΜΕΣΣΗΝΗ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, με μία ευχάριστη
παράκαμψη, στο ΙΣΑΡΙ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε την ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, την
εκκλησία που στη σκεπή της έχουν φυτρώσει πανύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και η
διαδρομή συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μία όμορφη εκδρομή ξεκινά στο Ν.Δ. άκρο της Πελοποννήσου.
Πρώτος σταθμός η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο
καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο, θα μας κρατήσει για λίγο
κοντά της. Ακολουθεί η γραφική και γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟΣ. Χτισμένη αμφιθεατρικά
στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την από το λιμάνι σου δίνει την
αίσθηση νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό μνημείο των "ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ" και επιστροφή
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης και
παρακολούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Δείπνο το βράδυ στην εορταστική
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου μας, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην κωμόπολη της ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ενώ λίγο αργότερα θα
φθάσουμε στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε
ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια,
άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές και απόμακρα χιονισμένα βουνά, που κάνει την

Καρδαμύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα
θαυμάσια ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και
αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ το μεσημέρι από τη γνωστή πλέον διαδρομή μέσω Μεγαλόπολης Τρίπολης με μικρή ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*.
2 πρωινά.
2 δείπνα, το ένα εορταστικό.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

