Καλαμάτα – Καρδαμύλη

2ήμερη περιηγητική
27 – 28 Οκτωβρίου 2018
Ελάτε μαζί μας να γνωρίσουμε την όμορφη Καλαμάτα
Η Καλαμάτα, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, είναι χτισμένη στην
καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Απέχει 223 χιλιόμετρα από την
Αθήνα (μόλις 2,5 ώρες μέσω σύγχρονου αυτοκινητόδρομου) και
είναι μια πόλη σύγχρονη με δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστημιακά
τμήματα, νοσοκομείο και διεθνές αεροδρόμιο.
Η ιστορία της Καλαμάτας ξεκινά από τον Όμηρο και συνεχίζεται
αδιαλείπτως ως το ύστερο Βυζάντιο, όταν περνά διαδοχικά στα
χέρια Φράγκων, Τούρκων, Ενετών και ξανά Τούρκων ως την
πανηγυρική απελευθέρωση το 1821, που θεωρείται και το
σημαντικότερο γεγονός της μακρόχρονης ιστορίας της.

Σαββάτο 27 Οκτωβρίου 2018
Αναχώρηση από Νέα Ιωνία με στάση στο Αρτεμίσιο για καφέ.
Στη συνέχεια ξεκινάμε για την Καρδαμύλη, όπου θα επισκεφθούμε
τη Μονή Ανδρουμπεβίτσας, η οποία είναι βυζαντινό κτίσμα με
στοιχεία μανιάτικης αρχιτεκτονικής, και έχει χαρακτηριστεί
αρχαιολογικό μνημείο.
Η

μονή

κτίστηκε κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 12ου – 13ου

αιώνα, αμέσως μετά την εποχή των Κομνηνών της
Κωνσταντινούπολης. Αυτό συνάγεται από τον ρυθμό του μικρού
ναού που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στον
οποίο σώζονται μερικές σπουδαίες τοιχογραφίες.
Δεύτερος σταθμός είναι το Κάστρο – Μουσείο των Μούρτζινων.
Το μουσείο του οχυρού συγκροτήματος των Τρουπάκηδων –
Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμύλη του Δήμου Δυτικής Μάνης,
αποτελεί το πρώτο μουσείο – ενημερωτικό σταθμό που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο Μουσείων
Μάνης».
Το συγκρότημα αποτελείται από τρεις οχυρωματικούς περιβόλους,
μέσα στους οποίους περικλείονται ο πύργος, η οχυρή κατοικία –
οντάς, τα βοηθητικά κτίσματα και η εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα. Εκτός από τα ίχνη μεγαλιθικής κατασκευής στη βάση
των τοίχων, που μαρτυρούν μία πρωιμότερη οικοδομική φάση, ο
βασικός πυρήνας του συγκροτήματος οικοδομήθηκε σε διαφορετικές
φάσεις από τα τέλη του 17ου έως το 19ο αιώνα.
Θα γευματίσουμε στη Καρδαμύλη και επιστροφή στην πόλη της
Καλαμάτας, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο

μας, με ελεύθερο το βράδυ για βόλτα ή ξενύχτι στην όμορφη
Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για να γνωρίσουμε την πόλη της
Καλαμάτας.
Θα έχουμε ξεναγό ο οποίος θα μας ξεναγήσει στα αξιοθέατα

της

πόλης
Θα επισκεφθούμε το Κάστρο της Καλαμάτας, Μονή Καλογραιών,
Στρατιωτικό Μουσείο, Πάρκο Σιδηροδρόμων.
Το μεσημέρι θα έχουμε φαγητό στην γύρω περιοχή και κατόπιν
επιστροφή στη Ν. Ιωνία με ενδιάμεση στάση για καφέ.
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