
 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗΝ  ΠΥΛΟ 

 

« ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟ – ΓΥΘΕΙΟ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

  ΜΕΘΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ » 

 

 

 
1η ΜΕΡΑ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14/04/23, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΠΥΛΟΣ  
( 440 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 όπου 
ξεκινάει κάθε τέσσερα χρόνια η ολυμπιακή φλόγα για να μεταφερθεί στον τόπο που γίνονται οι 
ολυμπιακοί αγώνες. Συνεχίζουμε με διέλευση μέσω Κυπαρισσίας, της πόλης που έχει 
χαρακτηριστεί ιστορικός διατηρητέος τόπος λόγω αρχιτεκτονικής κατασκευής για την όμορφη 
κωμόπολη , τα Φιλιατρά, εμπορικό και αγροτικό κέντρο, με τις ωραίες πλατείες και τα νεοκλασικά 
κτίρια. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση, για την όμορφη πολιτεία, με το έντονο νησιώτικο 
χρώμα , τα διώροφα ασπρισμένα σπίτια με αυλές και λουλούδια με την μεγάλη ιστορία και τον 
ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο , την Πύλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια βόλτα στην πόλη και την Πλατεία Τριών Ναυάρχων με τα αιωνόβια πλατάνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, όπου ακολουθεί πλούσιος μπουφές με σαρακοστιανά εδέσματα και 
ντόπιο κρασί. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά επιταφίου που ξεκινά  από τον 

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και καταλήγει  στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων και το 
Δημαρχείο με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής . Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, 15/04/23,  ΠΥΛΟΣ- ΓΥΘΕΙΟ–ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΠΥΛΟΣ (411 χλμ.) 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την σύγχρονη παραλιακή πόλη με 
νησιώτικο χρώμα, το Γύθειο, όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
καστροπολιτεία που βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε βράχο και που συνδέεται με την αντικρινή 
πελοποννησιακή ακτή, με μια στενή λωρίδα γης, την Μονεμβασιά. Δεκάδες εκκλησίες, αρχοντικά 
πλούσιων εμπόρων, κρήνες, χαμάμ και στριφογυριστά καλντερίμια διατηρούνται σε αξιοσημείωτα 
καλή κατάσταση, διαφυλάσσοντας ατόφια την ατμόσφαιρα αυτού του οικισμού, που από τα 
βυζαντινά χρόνια μέχρι το 19ο αιώνα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ευρύτερης 
περιοχής. Επιστροφή στην Πύλο στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και χαλάρωση. Αργά το βράδυ, 
αναχώρηση για παρακολούθηση της Λειτουργίας της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Της 
Θεοτόκου στις 23:00 για την Αφή Του Αγίου Φωτός. Μετά το Χριστός Ανέστη, με τα 
πατροπαράδοτα πλέον βαρελότα και βεγγαλικά, θα τους περιμένει στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου αχνιστή μαγειρίτσα και διάφορα άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 16/04/23,  ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΠΥΛΟΣ ( 25 χλμ).  
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την παραθαλάσσια 
κωμόπολη μεγάλης ιστορίας και ένα λιμάνι με σπουδαία  γεωστρατηγική σημασία στην ευρύτερη 



περιοχή της ανατολικής Μεσογείου , την Μεθώνη. Περιτριγυρισμένη από ένα φυσικό τοπίο 
απαράμιλλης ομορφιάς, γεμάτο καταπράσινα βουνά και καταγάλανες παραλίες, και με ένα 
φωτογενές  μεσαιωνικό κάστρο να κυριαρχεί στον χώρο, η Μεθώνη καταφέρνει να ανελιχθεί σε 
έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της νότιας Ελλάδας, που γοητεύει και γεννά μεγάλες 
συγκινήσεις. Κεντρικό σημείο αναφοράς της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
αναδεικνύεται το επιβλητικό Βενετσιάνικο Κάστρο της Μεθώνης όπου θα το επισκεφθούμε . 
Επιβίβαση στο πούλμαν για να επιστρέψουμε στην Πύλο στο ξενοδοχείο μας όπου θα 
απολαύσουμε πλούσιο Πασχαλινό Μπουφέ με αρνιά, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και διάφορα 
άλλα εδέσματα, με άφθονο κρασί, χορό και τραγούδι. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 17/04/23,  ΠΥΛΟΣ  – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( 480 χλμ).   

Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα και κεντρικό λιμάνι της 
Μεσσηνίας, την  Καλαμάτα. Αρχικά θα επισκεφθούμε τo ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, που 
δεσπόζει στην ομώνυμη πλατεία και είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Καλαμάτας. Στην συνέχεια 
θα ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη, για περιπάτους και καφέ στην 
παραλιακή λεωφόρο της (Ναυαρίνου). Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεση 
στάση για φαγητό , παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις 
και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :   300  € / κατά  άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με 
την πολυετή εμπειρία των οδηγών μας. 
-Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Πύλο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας. 
-Τρία (3) πρωινά.  
- Δείπνο τη Μ. Παρασκευή, αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο και εορταστικό γεύμα την Κυριακή 
του Πάσχα στο ξενοδοχείο. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

      -Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και τις 
        περιηγήσεις σας .  

-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. 
              - Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

 
 

 

 

 

 

 

 Γραφείο Γενικού Τουρισμού – PAMVOTIS TRAVEL IKE         
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


