
 

 

 
4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟ – ΜΕΘΩΝΗ –  
ΚΟΡΩΝΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ –  

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ 
 

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και τηρoύμε 
αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 28/10/21 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (455 χλμ). 
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Με 
ενδιάμεση στάση για καφέ, άφιξη στην Ολυμπία, στον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας. 
Ένας χώρος γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο, εκεί από όπου  ξεκινάει κάθε τέσσερα χρόνια η ολυμπιακή 
φλόγα για να μεταφερθεί στον τόπο που γίνονται οι ολυμπιακοί αγώνες. Παραμονή για φαγητό. Επιβίβαση 
στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα και κεντρικό λιμάνι της Μεσσηνίας, την  Καλαμάτα. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Αναχώρηση για τo ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, 
που δεσπόζει στην ομώνυμη πλατεία και είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Καλαμάτας. Ακολουθεί 
ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη, για περιπάτους και φαγητό στην παραλιακή λεωφόρο της 
(Ναυαρίνου). Διανυκτέρευση . 
 
2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/10/21, ΚΑΛΑΜΑΤΑ–ΠΥΛΟΣ–ΜΕΘΩΝΗ–ΚΟΡΩΝΗ–ΚΑΛΑΜΑΤΑ (153 χλμ.) 
    Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την ιστορική Πύλο. Η Πύλος είναι μια μικρή 
παραθαλάσσια πόλη, γνωστή παλαιότερα με την ονομασία Ναβαρίνο, τόπος διεξαγωγής της ομώνυμης 
ναυμαχίας που συνέβαλε στον απελευθερωτικό αγώνα την Ελλήνων. Γνωριμία με την πόλη και 
περιπλάνηση στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων με τα αιωνόβια πλατάνια. Παραμονή για καφέ στο γραφικό 
λιμάνι της. Συνεχίζουμε για την γραφική κωμόπολη της Μεσσηνίας, τη Μεθώνη. Είναι χτισμένη γύρω από 
το κάστρο της Μεθώνης το οποίο οικοδομήθηκε από τους Βενετούς. Εκεί θα επισκεφτούμε το κάστρο και 
τον πύργο Μπούρτζι που βρίσκεται νότια του φρουρίου. Από εκεί, αναχώρηση για την Κορώνη, μικρός 
παραθαλάσσιος οικισμός στο νοτιοδυτικό άκρο του Μεσσηνιακού Κόλπου με κύρια αξιοθέατα το ενετικό 
κάστρο στην κορυφή και το γραφικό λιμανάκι στα πόδια του οικισμού. Επιστροφή στην Καλαμάτα. Χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση και βόλτα στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/10/21, ΚΑΛΑΜΑΤΑ–ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ–ΓΥΘΕΙΟ–ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ–ΣΠΑΡΤΗ (306 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για επίσκεψη στα 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. Επιβίβαση στο 
πούλμαν για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας φθάνοντας στην Λακωνική Μάνη και το όμορφο Γύθειο.  
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας στο λιμανάκι του Γυθείου για φαγητό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
καστροπολιτεία που βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε βράχο και συνδέεται με την αντικρινή πελοποννησιακή 
ακτή, με μια στενή λωρίδα γης, την Μονεμβασιά. Μετά την περιήγηση του Κάστρου θα επισκεφθούμε το 
σπίτι του σημαντικού Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου, με τις πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και 
συνθέσεις, θα σας κάνει να νιώσετε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα της περιοχής. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς τον κεντρικό πεζόδρομο ο οποίος οδηγεί στην πλατεία με το κανόνι. Εκεί βρίσκεται 
ο Μητροπολιτικός Ναός της Μονεμβασιάς όπου θα τον επισκεφθούμε. Θα δούμε επίσης  το τζαμί του  



16ου αιώνα όπου φυλάσσεται και τη Αρχαιολογική Συλλογή της Μονεμβασιάς. Από εκεί μπορεί κανείς να 
αγναντέψει ελεύθερα τον πετρόχτιστο οικισμό, που κατηφορίζει από τη ρίζα του κόκκινου βράχου μέχρι το 
θαλασσινό τείχος. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Σπάρτης, που βρίσκεται κάτω από τις 
μεγαλοπρεπείς κορυφές του Ταυγέτου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 31/10/21, ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (471 χλμ).   
     Πρωινό. Περιήγηση της Σπάρτης και επίσκεψη στην ατόφια Βυζαντινή πολιτεία, το Μυστρά. Η 
καστροπολιτεία του Μυστρά, δεσπόζει πάνω από τον οικισμό του νέου Μυστρά με τα επιβλητικά τείχη, τα 
ανάκτορα των Παλαιολόγων, τις κατοικίες, τις βυζαντινές εκκλησίες και το κάστρο στην 
κορυφή.  Συνεχίζουμε με άφιξη στην ιστορική  πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας , την Τρίπολη. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη της Τρίπολης όπου μπορείτε να κάνετε μια  βόλτα στην κεντρική πλατεία . Παραμονή 
για φαγητό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για  επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
  

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα έχετε 
ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την 
έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  195  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με την πολυετή 
εμπειρία του οδηγού μας. 
-Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Καλαμάτα και μία (1) διανυκτέρευση στη Σπάρτη σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του 
γραφείου μας. 
- Τρία (3) πρωινά . 
- Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και τις περιηγήσεις 
σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.          

             ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
              - Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 
              - Κέντρα διασκεδάσεως.    
              - Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. ( 4 
ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 

 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς 

όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
διέπονται από το κράτος. 

 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την 

τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού 
αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς 
απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 

 Ρamvotis Travel ΙΚΕ-  Γραφείο Γενικού Τουρισμού         
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


