
4ήμερη Οδική εκδρομή 

Καλαμάτα – Μάνη – Μονεμβασία – Αγία Θεοδώρα Βάστα 
 

 

10-13 Νοεμβρίου 2022 

1η ημέρα: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα- Καλαμάτα –γνωριμία με την πόλη – 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο λιμάνι (πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων) και αναχώρηση με το πλοίο 
για την Ηγουμενίτσα. Με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση , φαγητό και καφέ άφιξη στη 
Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, την Καλαμάτα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, θα 
έχουμε πεζή επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, την βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων 
του 10ου αιώνα σύμβολο της πόλης, το Φράγκικο κάστρο με πανοραμική θέα της πόλης, τον 
επιβλητικό μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του 1873, τη Μονή Καλογραιών όπου 
υφαίνεται το Καλαματιανό μαντήλι. Το βραδάκι θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση σας 
να επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά ουζερί ή μεζεδοπωλεία της περιοχή. Διανυκτέρευση 
στη Καλαμάτα. 
 

2η ημέρα: Καλαμάτα – Σπήλαια Διρού – Αερόπολη – Μάνη - Σπάρτη 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για το Γερολιμένα και έπειτα για τα 
μαγευτικά Σπήλαια Διρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη 
και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του. Ακολουθώντας μια πανέμορφη 
παραλιακή διαδρομή ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. 
Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου, με μια μοναδική 
αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Η πόλη που πήρε το όνομά της 
από τον θεό του πολέμου (Άρεως πόλη) ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς 
αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Τέλος, καταλήγουμε στη Βάθεια, από όπου θα 
ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας στη Σπάρτη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για νυχτερινή διασκέδαση. 


3η ημέρα: Σπάρτη – Καστροπολιτεία Μυστράς & Μονεμβασιά - Γύθειο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση από την Σπάρτη όπου θα έχουμε μία σύντομη 
πανοραμική περιήγηση και συνεχίζουμε για την Καστροπολιτεία του Μυστρά με τις 
εντυπωσιακά καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες, αλλά και παλάτια, σπίτια, 
γεφυράκια και το κάστρο να αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία 
ακμή ως πρωτεύουσα του βυζαντινού δεσποτάτου του Μωρέως, πλούτισε από το εμπόριο 
με Ανατολή και Δύση και έστεψε βασιλιά τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο. Έπειτα αναχώρηση για την Μονεμβασιά. Η μοναδική ελληνική μεσαιωνική 
πόλη που βρίσκεται κάτω από έναν αγέρωχο και επιβλητικό βράχο 300 μέτρων. Θα 
μαγευτούμε από τα στενά καλντερίμια και θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική αρχιτεκτονική 
των κτισμάτων. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο, το ναό του Ελκόμενου Χριστού που 
βρίσκεται στην πλατεία του κάστρου, την Παναγία Χρυσαφίτισσα και το σπίτι του Γιάννη 



Ρίτσου. Έπειτα αναχωρούμε για το Γύθειο, όπου θα περιηγηθούμε στο γραφικό 
παραθαλάσσιο τοπίο με τα πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Ακόμα θα 
δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ 
κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για 
την Τροία). Τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Σπάρτη και προαιρετική διασκέδαση. 
 

4η ημέρα: Σπάρτη – Βάστα - Αγία Θεοδώρα – Ηγουμενίτσα 
Προετοιμασία για αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Μετά το πρωινό, συνεχίζουμε για  
Μεγαλόπολη και το χωριό Βάστα, όπου θα επισκεφθούμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. 
Η σκεπή της  εκκλησίας κρατάει 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. Επιστροφή με τις απαιτούμενες στάσεις για 
ξεκούραση και φαγητό για την Ηγουμενίτσα για να επιβιβαστούμε στο πλοίο για τη Κέρκυρα. 

185€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

250€ για μονόκλινο 
 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

✓ Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου 

μας 

✓ 1 διανυκτέρευση στη Καλαμάτα σε κεντρικό ξενοδοχείο (3*) με πρωινό 

✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Σπάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο (3*) με πρωινό 

✓ Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών 

✓ Συνοδός 

✓ Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα 

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το 

πρόγραμμα 

Καλό σας ταξίδι!! 


