
 

           

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΘΩΝΗ – ΠΥΛΟΣ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Στο κεντρικό REX HOTEL  4* 

2 ΗΜΕΡΕΣ 
 

1η μέρα, Αθήνα – Μεθώνη - Πύλος – Καλαμάτα: Αναχώρηση το πρωί, με ενδιάμεση στάση για 
καφέ. Συνεχίζουμε για την Ενετική Καστρούπολη της Μεθώνης όπου θα θαυμάσουμε το καλοδιατηρημένο 
της κάστρο και την αρχιτεκτονική των Μεσαιωνικών χρόνων για να καταλήξουμε στην  Πύλο, όμορφη 
πολιτεία με νησιώτικο χρώμα, ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο, κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο 
λόφους στην νότια πλευρά του Ναυαρίνου, με γραφικά πετρόχτιστα δρομάκια καμάρες μεγάλα πλατάνια,  
καλοδιατηρημένο κάστρο και καταπληκτική θέα προς το νησάκι Σφακτηρία και την σπηλιά του Νέστορα. 
Παραμονή για γεύμα. Κατά τη παραμονή σας στην Πύλο, αξίζει να επισκεφτείτε με καραβάκι (ατομικά 
έξοδα) το νησάκι Σφακτηρία. Κατόπιν για το κεντρικό ξενοδοχείο μας REX HOTEL 4*, τακτοποίηση στα 
δωμάτια , δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα, Καλαμάτα – Υπαπαντή – Αγία Θεοδώρα Βάστα - Αθήνα: Μετά το πρωινό μας θα 
αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή της Υπαπαντής. Ο μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής της Σωτήρας, 
είναι ένας από τους πιο μεγαλόπρεπους ναούς Βυζαντινού Ρυθμού, χτίστηκε το 1839 και εγκαινιάστηκε το 
1879. Οι σεισμοί, τόσο και του 1886, όσο και του 1986, κατέστρεψαν τον κεντρικό τρούλο της εκκλησίας, 
ο οποίος αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια. Θα συνεχίσουμε μέσω της υπέροχης κατάφυτης 
διαδρομής την οποία θα την θυμόμαστε για πάντα μέσα από αναρίθμητα πεύκα, πλατάνια και θεόρατες 
βελανιδιές για την Αγία Θεοδώρα. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο και είναι από 
τα πιο αξιόλογα της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050-1100  προς τιμήν της οσιομάρτυρας 
Θεοδώρας. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης σε μία κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά με 
πυκνό δάσος από θεόρατες βελανιδιές. Παραμονή για γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κοντά  στον νερόμυλο 
όπου ο ήχος που αναβλύζει από το τρεχούμενο νερό του ποταμού, που περνάει ακριβώς δίπλα, θα μας 
ανταμείψει με μία αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση στην 
Αθήνα.         

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 80€   ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +25 € 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
 Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο REX HOTEL 4* 
 Ημιδιατροφή (1 πρωινό και 1 δείπνο) 
 Αρχηγός/συνοδός,  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, φπα 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :  

 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα, ότι 

είναι προαιρετικό, και δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα   

 
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!! 


