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ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ
ΤΡΙΑ ΟΧΥΡΑ,ΠΕΝΤΕ ΕΠΟΧΕΣ

Ειδικός ομιλητής ο δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας κύριος Σταύρος
Αρβανιτόπουλος.
1.ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/18 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΛΟΣ
Συγκέντρωση
ώρα
08.00΄
στην
Πλ.
Συντάγματος και αναχώρηση για έναν από
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους
ολόκληρης της Πελοποννήσου, το μυκηναϊκό
ανάκτορο του Νέστορος που βρίσκεται κοντά
στη Χώρα Τριφυλίας. Το διώροφο ανακτορικό
συγκρότημα της Πύλου ήταν διακοσμημένο με
πολύχρωμες τοιχογραφίες και άκμασε από το
1300 έως το 1200 π.Χ. περίπου.Τα
σημαντικότερα διαμερίσματά του είναι η μεγάλη ορθογώνια «αίθουσα του θρόνου» με την
κυκλική εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα και οι αποθήκες με τα πολυάριθμα
αποθηκευτικά αγγεία. Ξεναγούμαστε στον χώρο και φθάνουμε στην Πύλο, το φράγκικο
Ναυαρίνο. Γνωριμία με την ιστορική πόλη που βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική θέση,
κτισμένη αμφιθεατρικά στο εσωτερικό ενός απάνεμου κόλπου που προστατεύει η ιστορική
νήσος Σφακτηρία. Θα περιηγηθούμε στο Νιόκαστρο με τον ανακαινισμένο ναό της
Μεταμόρφωσης Σωτήρος, το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και τα κτήρια των στρατώνων
του Μαιζώνος όπου φιλοξενείται το αρχαιολογικό μουσείο με τα ευρήματα των ανασκαφών
όλης της Ν.Δ. Μεσσηνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας όπου δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε. Hotel «ΚΑΡΑΛΗΣ CITY 3*»

2. ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11/18: ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και
ξεκινάμε για να
γνωρίσουμε την Μεθώνη με το επιβλητικό
ενετικό κάστρο της, κτισμένο σε στρατηγική
θέση. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα
καστροπολιτείας που εκτείνεται σε μια μεγάλη
έκταση και επιπλέον ένα εξαιρετικό φυσικό
λιμάνι-σταθμός στο δρόμο των προσκυνητών
για τους Αγίους Τόπους και των εμπορικών
πλοίων από τη Δύση στην Ανατολή κατά τον
Μεσαίωνα. Περιηγούμαστε το εσωτερικό του
και στην συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την
Κορώνη. Με τη πρώτη ματιά αντικρίζουμε το Ενετικό Κάστρο και το λιμάνι της πόλης που
εκτείνεται στα πόδια του οικισμού. Για να το προσεγγίσουμε περπατάμε στα γραφικά
σοκάκια της πόλης όπου συναντάμε διώροφα αρχοντικά σπίτια χτισμένα σύμφωνα με το
μεσαιωνικό ρυθμό. Από το φημισμένο Ενετικό Κάστρο βλέπουμε όλον τον Μεσσηνιακό
κόλπο να απλώνεται μπροστά μας.
Να σημειωθεί πως το κάστρο κατοικείται
ακόμα
και
στις
μέρες
μας.
Στην κάθοδο από το κάστρο, συναντάμε
το αρχοντικό
του
οπλαρχηγού
Καραπαύλου και καταλήγουμε στην
κεντρική πλατεία του χωριού όπου
συναντάμε
τον
επτανησιακής
σχολής Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Δημητρίου και το Κεντρικό ρολόι. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
( Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα) 120€
(Ελάχιστη συμμετοχή 30 άτομα) 105€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 20€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο «ΚΑΡΑΛΗΣ CITY 3*»/ Πρόγευμα και
δείπνο όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα/Περιηγήσεις ξεναγήσεις
όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα/Διόδια/Ασφάλεια αστικής
ευθύνης/Χρήσιμα έντυπα για το ταξίδι/Έμπειρος συνοδός του
γραφείου.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία/Προαιρετικά
γεύματα/Φόρος Διανυκτέρευσης

