
                                                                                                                   

Επιβλητικές Καστροπολιτείες  

Μαγεία Μεσσηνίας & Λακωνίας 4,5ημ 
Αγίου Πνεύματος 10/06-13/06 & 09/06-13/06 

 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – πρώτη γνωριμία με την πόλη – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

 

υγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση . Με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση , φαγητό 

και καφέ άφιξη στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, την Καλαμάτα . Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο. τη 

συνέχεια θα έχουμε πεζή επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, την βυζαντινή εκκλησία των Αγίων 

Αποστόλων του 10ου αιώνα σύμβολο της πόλης, το Υράγκικο κάστρο με πανοραμική θέα της 

πόλης, τον επιβλητικό μητροπολιτικό Ναό της Τπαπαντής του 1873, τη Μονή Καλογραιών όπου 

υφαίνεται το Καλαματιανό μαντήλι .   

 

2η ημέρα:  Καλαμάτα – πάρτη – Καστροπολιτεία Μυστράς – Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς   

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πάρτη όπου θα έχουμε μία σύντομη 

πανοραμική  περιήγηση και συνεχίζουμε για την Καστροπολιτεία του Μυστρά με τις εντυπωσιακά 

καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες (στην πλειοψηφία τους), αλλά και παλάτια, σπίτια, 

γεφυράκια και το κάστρο να αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία ακμή 

ως πρωτεύουσα του βυζαντινού δεσποτάτου του Μορέως, πλούτισε από το εμπόριο με Ανατολή 

και Δύση και έστεψε βασιλιά τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Έπειτα 

αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Η μοναδική ελληνική μεσαιωνική πόλη που 

βρίσκεται κάτω από έναν αγέρωχο και επιβλητικό βράχο 300 μέτρων. Θα μαγευτούμε από τα στενά 

καλντερίμια που διατρέχουν τη Μονεμβασιά από άκρη σε άκρη και θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική 

αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Θα περπατήσουμε στα βυζαντινά καλντερίμια και θα επισκεφτούμε το 

Μουσείο, το ναό του Ελκόμενου Φριστού που βρίσκεται στην πλατεία του κάστρου, την Παναγία 

Φρυσαφίτισσα και το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου. Δεν θα παραλείψουμε να ανεβούμε στην Άνω Πόλη 

για να επισκεφτούμε την εκκλησία. Σέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο και προαιρετική διασκέδαση  

 

3η ημέρα:  Καλαμάτα – Γύθειο – πήλαια Διρού – Αεροπολη – Μάνη  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Γύθειο. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στο γραφικό 

παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Αρχαίο και σημερινό 

επίνειο της πάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου με σπίτια που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά 

στην πλαγιά του βουνού "Ακούμαρο". Ακόμα θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Σζαννετάκη 

και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη 

μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την Σροία). Έπειτα αναχώρηση για τα πήλαια Διρού, ένα από 

τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας ένα 

μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του . 

Ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου, 

φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου, 

με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. την πόλη που πήρε το 

όνομά της από τον θεό του πολέμου (Άρεως πόλη)  ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς 

αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Σέλος καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους 

παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Σαίναρο και επάνω. 

Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
 

 

 

 



                                                                                                                   
 

 

4η ημέρα:  Καλαμάτα - Κορώνη - Φοινικούντα - Μεθώνη – Πύλο  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την αρχοντική Κορώνη με το μεγαλοπρεπές 

Βενετσιάνικο κάστρο σε δεσπόζουσα θέση με πανοραμική θέα και προσκύνημα στην παρακείμενη 

βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Ελεήστριας. Μέσω της γραφικής Υοινικούντας φθάνουμε 

στην Μεθώνη για ξεκούραση και καφέ. Αν το επιτρέπει ο χρόνος θα επισκεφθούμε το Κάστρο που 

δεσπόζει σε λόφο πάνω από τη παραλία. Καταλήγουμε στη γραφική Πύλο, αμφιθεατρικά χτισμένη 

στο μέτωπο του λιμανιού με το νησάκι φακτηρία απέναντί της. Περιήγηση στο καλοδιατηρημένο 

κάστρο της σε λόφο πάνω από τη θάλασσα, με πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Καλαμάτα. 

 

5η ημέρα:  Καλαμάτα – Αρχαία Ολυμπία – Θεσσαλονίκη  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη στον αρχαιολογικό 

χώρο της Ολυμπίας (εισιτήρια εξ ιδίων) που είναι αφιερωμένη στον θεό Δία. Τπήρξε το πιο 

δοξασμένο Ιερό της Αρχαίας Ελλάδας που ήταν ο τόπος διεξαγωγής  ων Ολυμπιακών αγώνων οι 

οποίοι τελούνταν στο πλαίσιο των Ολυμπίων, της πιο σημαντικής γιορτής των Ελλήνων της 

Αρχαιότητας. την αρχαία Ολυμπία βρισκόταν το χρυσελεφάντινο  άγαλμα του θεού Δία έργο του 

Υειδία, ένα από τα εφτά θαύματα του κόσμου.Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας περιλαμβάνει 

έναν από τους πιο διάσημους χώρους της Αρχαίας Ελλάδας. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά 

ερείπια του ιερού που χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιερώθηκαν 

επίσημα το 776 Π.Φ. την συνέχεια θα επισκεφθούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας 

που φιλοξενεί τους θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα. Έπειτα 

αναχώρηση για τη πόλη μας .  

 
 
Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν :  

 Διαμονή ζηο ξενοδοσείο Kleopatra Inn   

 Ππωινό Καθημεπινά 
 Πεπιηγήζειρ, ξεναγήζειρ με πολςηελέρ λεωθοπείο 

 Απσηγό, ζςνοδού ηος γπαθείος καθ’όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ 
 Αζθάλεια tour operator 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 Είζοδοι μοςζείων, πάπκων και απσαιολογικών σώπων, διαζκεδάζειρ, ποηά 
 Ό,ηι αναθέπεηαι ζηο ππόγπαμμα ωρ πποαιπεηικό ή πποηεινόμενο 
 Φιλοδωπήμαηα 

Παπαηηπήζειρ: 

 Σηην 4ήμεπη εκδπομή δεν ππαγμαηοποιείηαι η 4 ημέπα ηος ππογπάμμαηορ 

 Για κπαηήζειρ απαιηείηαι πποκαηαβολή μόνο 20€ ηο άηομο 

 Οη εθδξνκείο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο ηεο ρώξαο πνπ επηζθεπηόκαζηε θαη 
λα θέξνπλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα  .Τν γξαθείν ιεηηνπξγεί κόλν ζπκβνπιεπηηθά  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η διαθοποποίηζη ζηην καθημεπινόηηηά μαρ καηόπιν ηων ηελεςηαίων εξελίξεων είναι δεδομένη. Δεδομένη οθείλει 
να είναι και η ζςμμόπθωζη και η πποζαπμοζηικόηηηα ηος ηαξιδιωηικού πποϊόνηορ απένανηι ζηοςρ νέοςρ 
ςγειονομικούρ κανόνερ. Ωρ εκ ηούηος η διοίκηζη ηος Grecos Tours θέηει ωρ ππώηη πποηεπαιόηηηα ηην 
ςγειονομική αζθάλεια ηων ηαξιδιωηών μέζα από ηιρ παπακάηω ππακηικέρ: 

 Διάθεζη ανηιζηπηικών ςγπών ζε κάθε λεωθοπείο. 

 Τήπηζη ηων πποβλεπόμενων αποζηάζεων καηά ηην επιβίβαζη και αποβίβαζη ηων ηαξιδιωηών ζηο 
μεηαθοπικό μέζο. 

 Τέλορ, ηο πποζωπικό ηος Grecos Tours και πιο ζςγκεκπιμένα οι οδηγοί και απσηγοί – ξεναγοί, 
πποζαπμοζμένοι ζηα νέα δεδομένα και με αίζθημα εςθύνηρ ζςμβάλλοςν ζηην επιηςσημένη ολοκλήπωζη 
ηηρ εκδπομήρ και ηη διαζθάλιζη ηηρ ςγειονομικήρ ακεπαιόηηηαρ ηων ηαξιδιωηών. 

 

4ΗΜΕΡΕ  10/06-13/06 

Ξενοδοσεία Early Booking Κανονική Σιμή 
Παιδί 
2-12 

Επιβ. Μον. 

Kleopatra Inn  
(12Χλμ. από Καλαμάηα) 

 185€                               
κε πξσηλό 

205 €                                 
κε πξσηλό 

99 € 89 € 

5ΗΜΕΡΕ 09/06-13/06    

Ξενοδοσεία Early Booking Κανονική Σιμή 
Παιδί 
2-12 

Επιβ. Μον. 

Kleopatra Inn  
(12Χλμ. από Καλαμάηα) 

 229€  
κε πξσηλό 

259 €  
κε πξσηλό 

129 € 99 € 

 
 

 

Σαξιδέτηε συπίρ άγσορ , με αζθάλεια και ζιγοςπιά !!! 
Καλύτειρ Σαξιδιυηικήρ αζθάλειαρ (πποαιπεηικά): 

 
 Επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζαο ζε πεξίπησζε λόζεζεο COVID – 19 
 πξηλ ηελ αλαρώξεζε. ( Επηζηξνθή 100% ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ.) 
 Έμνδα μελνδνρείνπ ιόγσ θαξαληίλαο ( COVID – 19). 
 Απνδεκίσζε γηα ηελ απώιεηα απνζθεπώλ . 
 Έμνδα ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο άθημεο ησλ απνζθεπώλ . 
 Επαλαπαηξηζκόο ησλ ζπληαμηδεπόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 
 Έμνδα δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο απώιεηαο ησλ ηαμηδησηηθώλ ηνπ 

εγγξάθσλ. 
 Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο . 
 Έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ. 
 Έμνδα κεηάθξαζεο (Απώιεηα εγγξάθσλ , λνζειεία , δηάγλσζε θ.α). 
 Έμνδα γηα απνζηνιή θαξκάθσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 
 Έμνδα γηα λνκηθή ππνζηήξημε. 
 Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο , ζηελνύ ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ λνζειεύεηαη. 
 Έμνδα λνζειείαο εθηόο ρώξαο κόληκεο δηακνλήο. 

 Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο εθηόο λνζνθνκείνπ. 


