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1  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 10/2/23 

Γη της Ελιάς 
4 ημέρες οδικώς από Θεσσαλονίκη 

Αναχώρηση: 14/04/23 – 17/04/23 

 

1η ημέρα: Μεγάλη Παρασκευή Αναχώρηση για Λουτράκι (570 χλμ.) – 
Καλαμάτα (170 χλμ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν, θα φτάσουμε στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στην παραλία και να γευματίσουμε εξ ιδίων. Στη συνέχεια και αφού 
περάσουμε τον Ισθμό της Κορίνθου, άφιξη στην Καλαμάτα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Μεγάλο Σάββατο Καλαμάτα – Πύλος (50 χλμ.) – Μεθώνη (11 χλμ.) 
– Φοινικούντα (12 χλμ.) – Κορώνη (20 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία. Η φύση σε αυτό το κομμάτι της Μεσσηνιακής γης στάθηκε 
απλόχερη. Στην πριγκίπισσα του Νότου, την Πύλο και ξακουστή οικοδέσποινα της 
Πελοποννήσου, τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης, που είναι 
ταυτισμένο με τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σήμερα αναπαύεται ήρεμη, χτισμένη 
αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει νησιώτικο οικισμό. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφτούμε την Καστροπολιτεία της Μεθώνης με το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός 
του λιμανιού της πόλης. Περνώντας από τη Φοινικούντα θα καταλήξουμε στην Κορώνη, 
αρχοντική με καλοδιατηρημένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει μια ατμόσφαιρα 
που θυμίζει χωριό Κάτω Ιταλίας. Γεύμα εξ ιδίων και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για 
ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια 
θα απολαύσουμε το Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα Καλαμάτα – Μεσσηνιακή Μάνη – Αρεόπολη 
(80 χλμ.) – Σπήλαια Διρού (10 χλμ.) – Καρδαμύλη (55 χλμ.) – Καλαμάτα (35 
χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδρομή σήμερα, αφού θα διασχίσουμε τη 
Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα πυργόσπιτα, άγρια τοπία, ψηλές και απότομες βουνοκορφές 
αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Τοπίο ανεπανάληπτο. Περνώντας από το γραφικό λιμανάκι 
Λιμένι καταλήγουμε στην Αρεόπολη, η οποία αποτελεί παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό. 
Επόμενος σταθμός μας το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας, το σπήλαιο του Διρού. Στιγμές 
θαυμασμού και δέους μας επιφυλάσσει η επίσκεψη μας σε αυτό το σπήλαιο. Επιστρέφοντας 
προς Καλαμάτα θα επισκεφτούμε τη γραφικότατη Καρδαμύλη με τα πετρόχτιστα σοκάκια και 
σπίτια που μοιάζουν με μικρογραφίες πύργων. Εκεί θα απολαύσουμε το Πασχαλινό μας 
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να 
περιπλανηθούμε σε μία από τις ομορφότερες παραλιακές πόλεις της Ελλάδας, την 
Καλαμάτα. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Δευτέρα του Πάσχα Καλαμάτα – Αγία θεοδώρα (65 χλμ.) –  
Επιστροφή στην πόλη μας (695 χλμ.) 
Πρωινό και ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στην Αγία Θεοδώρα, η οποία βρίσκεται 
μέσα σε ένα δάσος από καστανιές που κόβει την ανάσα. Μνημείο και μαρτυρία μιας άλλης 
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εποχής. Η διαδρομή αποζημιώνει απλόχερα. Όσο περισσότερο πλησιάζει κανείς, τόσο 
εντονότερα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεμέλια της εκκλησιάς, 
ενώ τα πελώρια δένδρα που μεγαλώνουν στη στέγη της δημιουργούν δέος. Μετά τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 

Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχείο 
Early  

booking 
Τιμή σε 
δίκλινο 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Επιβάρυνση 
θέας στη 
θάλασσα 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Εορταστικά 
γεύματα 

Flisvos Hotel 2* 255€ 275€ 199€ 20€ 85€ 55€ 

Οstria Hotel 3* 259€ 279€ 159€ 25€ 90€ 55€ 

*Τα εορταστικά γεύματα είναι προαιρετικά 

 
 
Περιλαμβάνονται 

✓ Οι μεταφορές µε πολυτελές πούλμαν του γραφείου µας 
✓ Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωϊνό 
✓ Οι περιηγήσεις και οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου µας 
✓ Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

x Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό 

x Τα δύο εορταστικά γεύματα (Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα) 
x Φόρος διαμονής 

  


