ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NATURA CLUB & SPA
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΓΙΑΛΟΒΑ - ΜΕΘΩΝΗ – ΠΥΛΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ

η

1 μέρα Αθήνα – Βυτίνα – Λαγκάδια – Κυπαρισσία : Αναχώρηση το πρωί, με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση, για
την εντυπωσιακή πανέμορφη και δασοσκέπαστη Βυτίνα σε υψόμετρο 1040 μ., ένα από τα πιο γνωστά χειμερινά θέρετρα,
όπου θα έχουμε στάση για καφέ και βόλτα. Συνεχίζουμε για Λαγκάδια, το ``κρεμαστό χωριό της Πελοποννήσου``, όπως
αποκαλείται από παλιά, καθώς είναι κτισμένο σε απότομη πλαγιά-αντέρεισμα του Μαινάλου μέσα σε πλούσια πράσινη
βλάστηση, φαίνεται να κρέμεται νομίζει κανείς πάνω από το άγριο φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Τουθόα. Παραμονή
για γεύμα. Ο φιδογυριστός δρόμος θα μας οδηγήσει στην Ολυμπία και από εκεί στην Κυπαρισσία, όπου και το ξενοδοχείο
μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία παρακολούθηση του επιταφίου.
2η μέρα, Ανάκτορα Νέστορα – Μεθώνη – Πύλος - Γιάλοβα: Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της
Πυλίας όπου θα επισκεφθούμε το πιο καλά διατηρημένο Μυκηναϊκό 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 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της
Ανάστασης. Αμέσως μετά ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί το Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο μας με παραδοσιακή
μαγειρίτσα, διάφορα εδέσματα και να τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά! Διανυκτέρευση.
3η μέρα, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Σήμερα Πάσχα! Γιορτή Αγάπης, Ανάστασης & Ορθοδοξίας. Μετά το πλούσιο
πρωινό χαρείτε τη γιορτινή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου με το έθιμο του σουβλίσματος των αρνιών που θα έχουνε
ξεκινήσει από νωρίς το πρωί με συνοδεία γευστικών εδεσμάτων & ποτών. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το πλούσιο
πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική και χορό. Το απόγευμα αναχώρηση για την Κυπαρισσία. Ελεύθερος χρόνος για
καφεδάκι και βόλτα στην όμορφη πόλη
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, 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 ελεύθερος χρόνος και παραμονή στην Καλαμάτα για γεύμα στην παραλία. Επιστροφή με ενδιάμεση
στάση για την Αθήνα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 199 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
✓ Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Natura club & spa 3*s
✓ Hμιδιατροφή
✓ Αναστάσιμο δείπνο, πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα με Ζωντανή μουσική στην θέση της ημιδιατροφής

✓ Αρχηγό συνοδό εκδρομής/Ασφάλεια Αστικής ευθύνης/ Φπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Δημοτικός Τουριστικός φόρος

Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο μας: Το NATURA CLUB εναρμονισμένο απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον είναι ένας
μικρός οικισμός φτιαγμένος με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής με έντονο το στοιχείο της πέτρας και λιθόστρωτους
διαδρόμους. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε έναν πανοραμικό λόφο σε υψόμετρο 80μ, μέσα σε ένα αγρόκτημα γεμάτο ελιές, και
περιστοιχίζεται από πυκνό δάσος με πεύκα και άλλα φυτά δίνοντας έτσι εναλλαγές χρωμάτων του γαλάζιου της θάλασσας και των
κτισμάτων και του έντονου πράσινου της φύσης. Η πανέμορφη θέα του ξενοδοχείου βλέπει στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου
πελάγους. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με Κεντρική θέρμανση, ψυγείο, δορυφορική
τηλεόραση, σεσουάρ και wifi. Διαθέτη 2 πισίνες, bar και εστιατόριο.

