Καστροπολιτείες Μεσσηνίας & Λακωνίας
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

 ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

4 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:

ΟΔΙΚΩΣ

Πρόγραμμα Εκδρομής

Καστροπολιτείες Μεσσηνίας & Λακωνίας
Οδικώς

4 ημέρες

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – πρώτη γνωριμία με την
πόλη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση . Με ενδιάμεσες
στάσεις για ξεκούραση , φαγητό και καφέ άφιξη στη Μεσσηνιακή
πρωτεύουσα, την Καλαμάτα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη
συνέχεια θα έχουμε πεζή επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, την
βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων του 10ου αιώνα σύμβολο
της πόλης, το Φράγκικο κάστρο με πανοραμική θέα της πόλης, τον
επιβλητικό μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του 1873, τη Μονή
Καλογραιών όπου υφαίνεται το Καλαματιανό μαντήλι .
2η Μέρα | Καλαμάτα – Σπάρτη – Καστροπολιτεία Μυστράς –
Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Σπάρτη 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 Χριστού που βρίσκεται στην πλατεία . Επιστροφή στην
Καλαμάτα
3η Μέρα | Καλαμάτα – Γύθειο – Σπήλαια 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 Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου με
σπίτια που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού
"Ακούμαρο". Ακόμα θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο
Τζαννετάκη και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις
και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν
για την Τροία). Έπειτα αναχώρηση για τα Σπήλαια 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 το
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.
Στην πόλη που πήρε το όνομα της από τον θεό του πολέμου
(Άρεως πόλη)ή σύμφωνα με άλλες πηγές από τους αέρηδες που
πλήττουν την περιοχή. Τέλος καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη την
ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία
απλώνεται από το ακρωτήριο Ταίναρο και πάνω . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο
4η Μέρα | 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. Υπήρξε 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. Στην αρχαία
Ολυμπία βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του θεού Δία έργο
του Φειδία, 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.Χ. Στην 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 .
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία ξενάγηση.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται εκτός και
αν αναγράφεται διαφορετικά.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 15€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε
την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο
και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να
συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη.
Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις
τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

.

Τιμοκατάλογος
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - 1 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση



Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Καστροπολιτείες Μεσσηνίας & Λ 4 ΗΜ Gmp Bouka resort 4* πρωϊ
 Gmp Bouka resort 4* - πρωϊνό

27 Οκτ 2022

Τιμή: 195,00 € 185,00 €
Παιδί: 2° Παιδί: 149,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 90,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

Παροχές
Περιλαμβάνονται

Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο
της εταιρείας με έμπειρο οδηγό.
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .

Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

