
 

           

 

 

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΓΥΘΕΙΟ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΡΟΥ – ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Διαμονή στο κεντρικό REX 4* 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                   2 ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                                                                                                 2 ΗΜΕΡΕΣ 
 

1η μέρα, Αθήνα – Γύθειο - Σπήλαιο Διρού – Καλαμάτα: Αναχώρηση το πρωί, για Γύθειο με 
ενδιάμεση στάση  για καφέ, μια πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, με παραμονή για γεύμα. Κατόπιν θα 
αναχωρήσουμε για τα Σπήλαια Διρού. Τα σπήλαια βρίσκονται κάτω από τα μανιάτικα χώματα και κρύβουν 
μια ανείπωτη ομορφιά, αποτελούνται από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, όσες φορές και εάν επισκεφθεί 
κανείς τα Σπήλαια Δυρού δεν χορταίνει , να θαυμάζει το τι του έχει προσφέρει σαν δώρο η φύση. 
Xωρίζεται σε τρία διαφορετικά σπήλαια: στο σπήλαιο Bλυχάδα που είναι επισκέψιμο, και στα σπήλαια 
Aλεπότρυπα και Kαταφύγι, τα οποία δε θα μπορέσουμε να τα επισκεφθούμε  γιατί οι έρευνες μέσα σε 
αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Η διαδρομή μέσα στο παραμυθένιο αυτό κόσμο κρατάει περίπου 
τρία  τέταρτα. Στη συνέχεια περνώντας έξω απο Καρδαμύλη, Οίτυλο, Καρδάμυλη, με κατεύθυνση προς 
την όμορφη Καλαμάτα, άφιξη στο κεντρικό ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια, και 
διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα, Καλαμάτα – Υπαπαντή – Αγία Θεοδώρα Βάστα - Αθήνα: Μετά το πρωινό μας θα 
αναχωρήσουμε για την  Ιερό Ναό της Υπαπαντής, , είναι ένας από τους πιο μεγαλόπρεπους ναούς 
Βυζαντινού Ρυθμού, χτίστηκε το 1839 και εγκαινιάστηκε το 1879. Περπατήστε στο Δημοτικό Πάρκο 
Σιδηροδρόμων το οποίο είναι υπαίθριο σιδηροδρομικό μουσείο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και 
βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη παραλία για καφεδάκι και 
βόλτα. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το χωριό Βάστα και το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. Η σκεπή της 
εκκλησίας κρατάει πάνω της 17 πελώρια δένδρα, χωρίς να υπάρχουν ίχνη από ρίζες. Παραμονή για 
προσκύνημα και γεύμα στον γραφικό νερόμυλο. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση στην 
Αθήνα.         

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75€    ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ + 25€ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν βάση της νόμιμης πληρότητας 
 Διαμονή στο ξενοδοχείο REX 4* 
 Πρωινό σε μπουφέ 
 Αρχηγός/συνοδός,  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, φπα 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Ο φόρος διαμονής ξενοδοχείου 
 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!! 


