Πασχαλιά στην Πύλο

Ένας κοντινός και όμορφος προορισμός, που θυμίζει νησί, είναι
η Πύλος. Με όμορφα σπίτια, τρεχούμενα νερά, τεράστια πλατάνια
και όμορφες βουκαμβίλιες.
Με θέα τον όρμο του Ναβαρίνου και το νησί της Σφακτηρίας, το
ξενοδοχείο θα είναι το ορμητήριο μας για την όμορφη Μεσσηνία.
Τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης, το παλάτι του Νέστορα,
την λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, τον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς και
τόσα άλλα όμορφα μέρη.
17 Απριλίου 2020 – Μεγάλη Παρασκευή
Αναχώρηση από την Ν. Ιωνία και με τις απαραίτητες στάσεις θα
φτάσουμε στην Κορώνη, μια από τις ωραιότερες μικρές ελληνικές
πόλεις.
Εκεί θα δούμε το ενετικό κάστρο στην κορυφή και τη θάλασσα στα
πόδια της, τα στενά ανηφορικά δρομάκια, τα καλοδιατηρημένα
αρχοντικά με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, το όμορφο λιμάνι,
γεμάτο ψαροκάϊκα και ιστιοφόρα και τα γραφικά μαγαζάκια.

Φαγητό στην παραλία και αναχώρηση για την Πύλο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση γιατί το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την Περιφορά του Επιταφίου.

18 Απριλίου 2020 – Μεγάλο Σάββατο
Πρωινό και αναχώρηση για το κοντινό χωριό Χώρα, εκεί θα
επισκεφτούμε το αξιόλογο και πρόσφατα ανακαινισμένο Ανάκτορο
του Νέστορα.
Στην συνέχεια θα κατηφορίσουμε προς την θάλασσα, στην όμορφη
Γιάλοβα όπου θα ξεναγηθούμε στο λαογραφικό μουσείο του χωριού
και θα φάμε το μεσημέρι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ όλοι
μαζί θα πάμε στην Ανάσταση.
Μετά το Χριστός Ανέστη μας περιμένει αχνιστή μαγειρίτσα και
άλλα παραδοσιακά εδέσματα, στο ξενοδοχείο μας.

19 Απριλίου 2020 – Κυριακή του Πάσχα
Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

Σήμερα, λόγω της ημέρας, όλη η μέρα θα είναι χαλαρή. Το
μεσημέρι, στο ξενοδοχείο, θα μας περιμένει αρνί, κοκορέτσι,
κοντοσούβλι, τοπικοί μεζέδες και άφθονο κρασί. Χορός και
τραγούδι.

20 Απριλίου 2020 – Δευτέρα του Πάσχα
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε, ένα από τα πιο εντυπωσιακά
κτίρια της Πύλου, το αρχοντικό του ολυμπιονίκη Κ. Τσικλητήρα
όπου στεγάζεται η συλλογή πινάκων και αντικειμένων που είχε
συγκεντρώσει ο Γάλλος φιλέλληνας Rene Puaux.
Και θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη μας σε ένα ελαιοτριβείο της
πόλης.
Τέλος παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής προς την Ν. Ιωνία με
ενδιάμεσες στάσεις, γεμάτοι ενέργεια και αναμνήσεις.
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