ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στην
περιοχή του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για καφέ και συνεχίζουµε µέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, µε µία ευχάριστη παράκαµψη στο ΙΣΑΡΙ, για να φθάσουµε
και να επισκεφθούµε την ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, την εκκλησία που στη σκέπη της
έχουν φυτρώσει πανύψηλα δένδρα. Γεύµα προαιρετικά και η διαδροµή
συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτερεύση.
Η

2 ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µία πανέµορφη εκδροµή ξεκινά στο Ν.Δ. άκρο
της Πελοποννήσου. Πρώτος σταθµός η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη µε το
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρηµένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,
µε το θαυµάσιο ακρόπυργο, θα µας κρατήσει για λίγο κοντά της. Ακολουθεί η
γραφική και γοητευτική κωµόπολη ΠΥΛΟΣ. Χτισµένη αµφιθεατρικά στο νότιο
άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την από το λιµάνι σου δίνει την
αίσθηση νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό µνηµείο των "ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ"
και επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ,
πολιούχο της πόλης και παρακολούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων.
Δείπνο το βράδυ στην εορταστική ατµόσφαιρα του ξενοδοχείου µας,
διανυκτέρευση.
Η

3 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην κωµόπολη της ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ενώ λίγο
αργότερα θα φθάσουµε στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όµορφο παραθαλάσσιο χωριό
που βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεµάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα
γαλάζια νερά, µεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες
πλαγιές και απόµακρα χιονισµένα βουνά που κάνει την Καρδαµύλη ένα από τα
οµορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεµες θάλασσες και τα θαυµάσια
ηλιοβασιλέµατα του Μεσσηνιακού κόλπου. Παραµονή, γεύµα προαιρετικά και
αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ το µεσηµέρι από τη γνωστή, πλέον, διαδροµή µέσω
Μεγαλόπολης - Τρίπολης µε µικρή ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ.
Η

Ξενοδοχείο

Pharae Palace
4*

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
σε
3 άτοµο έως
Δίκλινο
12 ετών σε
τρίκλινο
148€*
140€
ο

σε
Μονόκλινο
204€

158€

*Η τιµή ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή έως 9/2/19. Η τιµή ισχύει
για περιορισµένο αριθµό θέσεων και είναι δυνατόν εφόσον εξαντληθεί ο
προβλεπόµενος αριθµός να καταργηθεί πριν τις 9/2/19.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• *Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• *Διαµονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*.
• *2 πρωινά.
• *2 δείπνα, το ένα εορταστικό.

• *Αρχηγός - συνοδός.
• *Φ.Π.Α.
• *Φόρος διαµονής.

