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ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .. στο φιλόξενο Artina σαν στο σπίτι σας.. 
Κυπαρισσία – Μαραθόπολη – Ι.Μ. Παναγία Μπούρα – Ανάκτορα Νέστορα – Φοινικούντα - Γιαλοβα 

Μεθώνη – Πύλος – Χριστιανούπολη – Αρχαία Μεσσήνη – Καλαμάτα – Ι.Μ. Υπαπαντής 
 
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                                         4 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα – Αγ. Θεοδώρα – Κυπαρισσία - Μαραθόπολη:  Αναχώρηση το πρωί για Ισθμό, στάση και 
μέσω Τρίπολης, για Μεγαλόπολη και  το χωριό Βάστα, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας. 
Η σκεπή της εκκλησίας κρατάει πάνω της 17 πελώρια δένδρα, χωρίς να υπάρχουν ίχνη από ρίζες. Ειδυλλιακό 
μέρος, με το νερό που τρέχει  κάτω από την εκκλησία το οποίο κινεί ολόκληρο νερόμυλο, που αλέθει και παράγει 
ρεύμα. Κατόπιν για την  << Νύμφη του Κυπαρισσιακού >>, την Κυπαρισσία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Άφιξη 
στην Μαραθόπολη, γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με δαντελωτές ακρογιαλιές θωρεί το γαλάζιο του Ιονίου, από 
τις πιο όμορφες γωνιές της Μεσσηνίας. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας και κατόπιν θα παρακολουθήσουμε το 
εντυπωσιακό έθιμο του χωριού, την Περιφορά του Επιταφίου μέσα στην θάλασσα σε καίκι. Αφού έχει προηγηθεί 
η τελετή της αποκαθήλωσης, ο ανθοστολισμένος Επιτάφιος φτάνει στο λιμανάκι, τοποθετείται σε καίκι και 
περιπλέει στα νερά της ακτής της Μαραθόπολης, ενώ οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα και ο ουρανός φωτίζεται από 
βεγγαλικά και φωτισμένα αερόστατα, συνοδευόμενο από πολλά βαρκάκια με αναμμένα φαναράκια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  
2η μέρα, Ανάκτορα Νέστορα – Φοινικούντα – Μεθώνη – Πύλος - Γιάλοβα: Μετά το πρωινό μας, θα 
αναχωρήσουμε για την περιοχή της Πυλίας όπου θα επισκεφθούμε το πιο καλά διατηρημένο Μυκηναικό 
Ανάκτορο, τα ανάκτορα του θρυλικού Βασιλιά Νέστορα της Αρχαίας Ελλάδας, ξακουστού βασιλιά της Πύλου ο 
οποίος οδήγησε την  Αρχαία Πύλο στον Τρωικό πόλεμο με 90 καράβια, χρονολογείται τον 13ο αιώνα π.χ.  Θα 
συνεχίσουμε για Φοινικούντα με την καταπληκτική θάλασσα, και 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. Επόμενος σταθμός ή το χωριό Γιάλοβα, γραφικός παραθαλάσσιος 
οικισμός, χτισμένος στον όρμο του Ναυαρίνου, με υπέροχη φύση και σπάνια πανίδα. Κατόπιν επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Ανάστασης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά, τσουρεκάκια και άλλα πολλά 
εδέσματα. Διανυκτέρευση.  
3η μέρα, Χριστιανούπολη – Πασχαλινό Γλέντι – Κάψιμο Ιούδα: Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για 
να επισκεφθούμε την Χριστιανούπολη, βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του όρους Αιγάλεω Τριφυλίας, νότια 
της Κυπαρισσίας, μία διαδρομή που αποτελεί μελωδία της φύσης. Στην είσοδο η σήμανση αναγράφει 
<<Χριστιανοί>>. Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής Βυζαντινής αρχιτεκτονικής Ιερός Ναός 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Αναγέρθηκε  περίπου τον 11ο αιώνα και πιθανολογείται από τα ευρήματα που 
υπάρχουν ότι ανεγέρθηκε στα ερείπια αρχαίου Ελληνικού Ναού του Σωτήρος Διός. Είναι ο μεγαλύτερος 
Βυζαντινός Ναός του Μωριά, εξ`ού και η λαική ρήση <<Αγιά Σωτήρα στο Μωριά και Αγιά Σοφιά στην Πόλη>> 
όπως επίσης παραδοσιακά παλαιά καλοδιατηρημένα σπίτια και πηγές με κρυστάλλινα νερά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, για το παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι, από νωρίς ψήνονται αρνιά, μεζεδάκια με ουζάκι, με γλέντι 
και χορό. Ξεκούραση και το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε ένα έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στο βάθος των 
αιώνων, το Κάψιμο Του Ιούδα. Ο Ιούδας, ο φιλάργυρος μαθητής που το όνομα του έχει ταυτιστεί με την 
προδοσία, η παράδοση τον θέλει να μετανιώνει και να απαγχονίζεται. Το λαικό έθιμο όμως θέλει να καίγεται το 
ομοίωμα του κρεμασμένου Ιούδα, σαν να είναι ένας τρόπος να απαλειφθεί η φιλαργυρία, η δειλία και η προδοσία 
από την ανθρώπινη φύση. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα , Αρχαία Μεσσήνη – Καλαμάτα – Αθήνα: Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την Αρχαία 
Μεσσήνη, επίσκεψη στο εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο  και το μουσείο, στην περιήγηση μας θα νιώσουμε την 
λάμψη της πολιτείας που κάποτε είχε μία όψη μυθική στολισμένη με τα αριστουργηματικά γλυπτά του 
Δαμοφώντα. Συνεχίζουμε για την όμορφη Καλαμάτα, επίσκεψη στο πάρκο των Σιδηροδρόμων και στην Ιερά 
Μονή της Υπαπαντής, προστάτιδα της Καλαμάτας και Μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος, ένας 
από τους πιο μεγαλόπρεπους ναούς Βυζαντινού Ρυθμού, χτίστηκε το 1839 και εγκαινιάστηκε το 1879.   Κατόπιν 
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ελεύθερος χρόνος και παραμονή στην Καλαμάτα για γεύμα στην παραλία. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση για 
ξεκούραση στην Αθήνα.         
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   210 € 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  

 Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν  
 Διαμονή στο ξενοδοχείο ARTINA HOTEL στην Μαραθόπολη  
 Πλούσια ημιδιατροφή (περιλαμβάνεται Αναστάσιμο δείπνο και  Πασχαλινό γεύμα) 
 Προ-εορταστικός μπουφές την Κυριακή Του Πάσχα 
 Αρχηγό συνοδό εκδρομής/Ασφάλεια Αστικής ευθύνης/ Φπα 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ο Δημοτικός Τουριστικός Φόρος 


