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Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

Μεσσηνία
Προορισμός και για την τρίτη ηλικία

Αν βρίσκετε βαρετούς τους κλασσικούς τουριστικούς προορισμούς και ψάχνετε ένα πρωτότυπο μέρος 
για τη φετινή σας εκδρομή, ξεφύγετε από τα καθιερωμένα, σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε τη Μεσ-
σηνία!

Σταυροδρόμι όπου συναντώνται η Δύση με την Ανατολή, το χθες με το σήμερα, η Μεσσηνία με την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το ήπιο κλίμα, τις απέραντες φυσικές ομορφιές και την πιο ζωντανή 
πόλη του ελληνικού νότου, την Καλαμάτα, είναι ο πλέον ιδανικός  προορισμός όλες τις εποχές του 
χρόνου!

Με σύγχρονες υποδομές, άνετα ξενοδοχεία, άπειρες επιλογές για περιηγήσεις και διασκέδαση, η 
Μεσσηνία υπόσχεται πρωτοτυπία, ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολλές διευκολύνσεις στους 
διοργανωτές.

Πρωτότυπες περιηγήσεις, Ενδιαφέρουσες διαδρομές και άπειρες προτάσεις διασκέδασης…  με στόχο! 

Μεσσηνία, ιδανική περιοχή για εκδρομές!



ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ;

Οδικώς
Συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο μέσω δύο κλάδων Αθήνας-Κορίνθου-Τρίπολης- 
Καλαμάτας και Αθήνας-Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου-Κυπαρισσίας-Καλαμάτας. Από την 
Αθήνα η Καλαμάτα απέχει μόλις 238 χλμ και η Κυπαρισσία 291 χλμ.

Αεροπορικώς
Η Καλαμάτα συνδέεται αεροπορικά με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο 
βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα.

Δια θαλάσσης
Κάθε καλοκαίρι, η  Καλαμάτα συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κρήτη.

Στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου! Με 140 χλμ. ακτών 
που τις αγκαλιάζει μια κρυστάλλινη θάλασσα, πανέμορφα 
τοπία, γραφικές πόλεις και πρωτεύουσα την πολυτραγουδι-
σμένη Καλαμάτα, πόλη με αξιόλογη πολιτιστική και εμπορι-
κή κίνηση και σημαντικότερο λιμάνι της Πελοποννήσου μετά 
την Πάτρα, η ΜΕΣΣΗΝΙΑ είναι το παράθυρο της Ελλάδας που 
βλέπει στη Μεσόγειο και τον κόσμο!

Η Μεσσηνία διαθέτει δεκάδες ξενοδοχεία στην Καλαμάτα και σε 
όλες τις πόλεις της που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές 
και προσφέρουν στον επισκέπτη μια ευχάριστη και άνετη διαμονή.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ

Οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Μεσσηνίας καθιστούν την πε-
ριοχή ιδανική για διακοπές 365 ημέρες το χρόνο!
Γενικά η Μεσσηνία έχει χαρακτηριστικό ήπιο, εύκρατο κλίμα, αφού το 
ετήσιο θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται περίπου μεταξύ των 13 - 19o C

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ  



ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Περιοχή με πλούσια ιστορία, σημαντικά αρχαιολογικά, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία, κοσμοπολίτικες ή ειδυλλιακές 
παραλίες και άγνωστους στο ευρύ κοινό οικολογικούς παραδείσους, η Μεσσηνία προσφέρει άπειρες επιλογές και 
μπορεί να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Κλασσικές διαδρομές που οδηγούν πίσω στον χρόνο αλλά και πρωτότυπες 
που φέρνουν κοντά στην πλούσια φύση της, σε συνδυασμό με πολλές επιλογές για διασκέδαση, εγγυώνται μια αξέ-
χαστη εκδρομή!

Μεσσηνία, ένα ζωντανό μουσείο της ελληνικής ιστορίας…

Αρχαία Μεσσήνη, μια από τις πιο καλοδιατηρημένες αρ-
χαίες ελληνικές πόλεις (4ος αι. π.Χ.) και πρωτεύουσα της 
αρχαίας Μεσσηνίας, για επτά ολόκληρους αιώνες. 
Ναός Επικούρειου Απόλλωνα (429 π.Χ.), έργο του αρχι-
τέκτονα του Παρθενώνα, Ικτίνου, είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς και καλοδιατηρημένους  ναούς της αρχαιότητας. 
Το Ανάκτορο του Νέστορα, που μας θυμίζει τις ομηρικές 
αφηγήσεις για τον σοφό βασιλιά της Πύλου και άκμασε από 
το 1300 μέχρι το 1200 π.Χ. 

Τα Κάστρα της Μεσσηνίας 
Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι και η θέση της Μεσσηνίας στην άκρη 
της ηπειρωτικής Ελλάδας, οδήγησαν στην οχύρωση πολλών 
πόλεων με εντυπωσιακά κάστρα που έχουν διασωθεί μέχρι 
σήμερα. Κτισμένα σύμφωνα με την πολεμική τεχνολογία και 
την οχυρωματική τέχνη της εποχής, οι εγκαταστάσεις τους 
εντυπωσιάζουν για την αρχιτεκτονική τους που εξασφάλισε 
την επιβίωση των πληθυσμών που κατέφευγαν εκεί σε περί-
πτωση επιδρομών.
Επισκεφθείτε επίσης τα κάστρα της Κορώνης, της Μεθώνης, 
της Καλαμάτας, το κάστρο των Γιγάντων της Κυπαρισσίας και 
το Νιόκαστρο της Πύλου…

Τα βυζαντινά μνημεία, τα μοναστήρια και οι εκκλησιές της 
Μεσσηνίας
Η Μεσσηνία επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες, που σχετίζο-
νται με τη θρησκεία, είτε οι τουρίστες είναι προσκυνητές είτε 
είναι άτομα με ειδικά ενδιαφέροντα στην αρχιτεκτονική και 
την αγιογράφηση των εκκλησιών, των πολλών ξωκκλησιών 
και των μοναστηριών.

Επισκεφθείτε την Ιερά Μονή του Βουλκάνου, το εκκλησάκι της 
Αγίας Θεοδώρας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Ελεήστριας Κορώνης…  

Αρχαία Μεσσήνη

Μεθώνη



Η Καλαμάτα  σε μια μέρα

Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Καλαμάτα…
Χτισμένη στη θέση των αρχαίων Φαρών (2.600 π.Χ.) στο μυχό 
του μεσσηνιακού κόλπου, η Καλαμάτα λούζεται στο μεσογειακό 
φως, ακουμπά γλυκά στον Ταϋγετο και αγναντεύει τη Μεσόγειο… 
Εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, είναι η 2η πόλη της Πελοπον-
νήσου μετά την Πάτρα. Γεμάτη ζωή χειμώνα καλοκαίρι, με πάρ-
κα, φαρδείς δρόμους και μια όμορφη παραλία μήκους 4 χλμ. που 
προσφέρεται για κολύμπι, η Καλαμάτα είναι μια από τις πιο ελκυ-
στικές πόλεις του νότου. Με έναν περίπατο από το Ιστορικό της 
Κέντρο μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Ναβαρίνου, ο επισκέπτης, 
όχι μόνο θα εγκλιματιστεί στον ρυθμό της, αλλά ίσως και να αποφα-
σίσει να παραμείνει!

9.00 Ξεκινήστε από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επισκεφθείτε το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων 
όπου κηρύχθηκε ο Πόλεμος για την Ανεξαρτησία από τους Τούρκους. Περιηγηθείτε στα τριγύρω δρο-
μάκια… και θα ανακαλύψετε γοητευτικές εικόνες του χθες και μερικά από τα ωραιότερα κτίρια της 
πόλης όπου στεγάζονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
η Δημοτική Πινακοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο.

12.00 Ανηφορήστε προς το Κάστρο, τη Μονή Αγ. Κων/νου και Ελένης (1796) όπου οι καλόγριες εξα-
κολουθούν μέχρι σήμερα να υφαίνουν τα φημισμένα μεταξωτά μαντήλια και την Υπαπαντή, εκκλησία 
βυζαντινού ρυθμού του 19ου αιώνα και προστάτιδα της πόλης. Κατηφορίστε μετά προς τον πεζόδρομο 
Αριστομένους με τα επώνυμα μαγαζιά, το Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο και τη Βιβλιοθήκη. Μετά 
την Κεντρική Πλατεία με τα δεκάδες καφέ, κατευθυνθείτε προς το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων 
(χώρος αναψυχής και υπαίθριο Μουσείο Σιδηροδρόμων) και συνεχίστε προς το Λιμάνι, άλλοτε ένα 
από τα σημαντικότερα ολόκληρης της χώρας, σύμβολο της ακμής που γνώρισε η πόλη.

14.00 Μια καλή ιδέα είναι να γευματίσετε στη «Μαρίνα» της πόλης που βρίσκεται εκεί κοντά απολαμ-
βάνοντας τη θέα της θάλασσας.

17.00 Επιστρέψτε για καφέ στην κεντρική πλατεία ή… εξερευνείστε το εμπορικό κέντρο της πόλης 
στους τριγύρω δρόμους. Αν ενδιαφέρεστε για τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, ανεβείτε λίγο 
πιο πάνω στο Ιστορικό Κέντρο και θα ανακαλύψετε χίλιες δύο εκπλήξεις! Αγοράστε οπωσδήποτε ελιές 
Καλαμών, ελαιόλαδο, κρασί, ξερά σύκα, παστέλια, σταφίδα, ούζο, λαλάγγια, παστό και λουκάνικα με 
πορτοκάλι, κεραμικά και διάφορα αντικείμενα.

21.00 Το βράδυ, όλοι οι Δρόμοι οδηγούν στο ιστορικό κέντρο ή στην παραλιακή λεωφόρο Ναβαρίνου 
με τα αμέτρητα ταβερνάκια, τα ουζερί και τα μπαρ δίπλα από το κύμα με θέα τον Ταΰγετο. Μια δοκιμή 
σίγουρα θα σας εκπλήξει για τις άπειρες επιλογές διασκέδασης που προσφέρει η πόλη.

Καλαμάτα



Αποδράστε…

Σε όποιο σημείο της Μεσσηνίας κι αν βρίσκεστε, πολλές είναι οι αποδράσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάθε μέρα. 
Εμείς, σας δίνουμε ενδεικτικά μερικές ιδέες τις οποίες μπορείτε να προσωποποιήσετε ανάλογα το… στυλ σας και τα αξιοθέ-
ατα που επιθυμείτε περισσότερο να δείτε.

Costa Navarino



Τοπικά

Προϊόντα της 

Μεσσηνίας

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Η Μεσσηνία αποτελεί τον απόλυτο γαστρονομικό τουριστικό προορισμό!
Εδώ θα ανακαλύψετε συνταγές και φαγητά με ιστορία αιώνων! Θα μάθετε τις διατροφικές συνήθειες 
των κατοίκων της περιοχής και τα προϊόντα που τους χαρίζουν υγεία και μακροζωία! 
Θα ανακαλύψετε,  με κυρίαρχα την Ελιά Καλαμών και το Μεσσηνιακό ελαιόλαδο,  τα μοναδικά ποιοτι-
κά προϊόντα της Μεσσηνίας όπως εκλεκτά τυροκομικά, δίπλες, παστέλι, διάφορες ποικιλίες κρασιών, 
σύκα, σταφίδες, μέλι, λαλλάγια, χειροποίητα λουκάνικα,   παστό με πορτοκάλι  κ.α.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Μεσσηνία με 140 χλμ. ακτών, που τις αγκαλιάζει μια κρυστάλλινη θάλασσα, βρέχεται από το βαθύ 
Μεσσηνιακό Κόλπο από τη μια και το Ιόνιο Πέλαγος από την άλλη. Δεκάδες παραλίες με μεσαιωνική 
ατμόσφαιρα, οργανωμένες ή απλά λουσμένες στο απέραντο γαλάζιο και το φως της Μεσογείου είναι 
σκέτη πρόκληση για να τις ανακαλύψετε!

Βοϊδοκοιλιά Ανάληψη Καλαμάτα



ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ!

• Η Γιορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού στην Καλαμάτα, εορ-
τάζεται στις 1 και 9 Φεβρουαρίου με πανηγυρική ολονύχτια αγρυπνία 
και στις 2 Φεβρουαρίου με λιτανεία της ιερής εικόνας της Παναγίας 
της Υπαπαντής στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο εορτασμός 
αρχίζει στις 27 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 9 Φεβρουαρίου, στην 
Απόδοση δηλαδή της Εορτής της Υπαπαντής.

• Προσκύνημα στη Παναγία του Βουλκάνου, κοντά στον αρχαιολογι-
κό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, στα ερείπια του αρχαίου ναού του 
Ιθωμάτα Δία. Λέγεται ότι σ’αυτή τη θέση ερημίτες βρήκαν την εικόνα 

της Παναγίας, που ήταν η αφορμή για το κτίσιμο της μονής. 
Λίγο πιο κάτω, ανάμεσα στο βουνό Βουλκάνο και τον χα-
μηλότερο λόφο του Αγ. Βασιλείου, κτίστηκε το μεγάλο νέο 
μοναστήρι του Βουλκάνου. Στη μονή, που εορτάζει στις 15 
Αυγούστου, σώζονται λείψανα Αγίων, ιερά σκεύη και άμφια 
αλλά και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευ-
αγγελιστή Λουκά. Κάθε χρόνο στη γιορτή της ανεβάζουν με 
πομπή την εικόνα της Παναγίας στην πρώτη της κατοικία, το 
μοναστήρι της Κορυφής. 

• Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο τον Ιούλιο και αποτελεί κορυφαία δραστηριότητα του Διεθνούς Κέντρου Χορού της πόλης. Ιδρύθηκε την 
άνοιξη του 1995 με αντικείμενο την προώθηση της χορευτικής τέχνης και με άξονες την έρευνα, την εκπαίδευση και 
την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή.  

• Το Καρναβάλι της Νέδουσας ή Μουτζουροδευτέρα, πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα στο χωριό Νέδουσα και 
είναι ένα από τα πιο αυθεντικά αγροτικά δρώμενα Επετηρίας που τελούνται σήμερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια 
αυθεντική ομαδική τελετή μαγικοδραματικού χαρακτήρα με σκοπό την εξασφάλιση της ευετηρίας, ένα είδος λαϊκού 
θεάτρου που αποτελείται από μια σειρά πράξεων και όπου δεν υπάρχουν θεατές, αλλά συν-εορταστές. Χαρακτηρι-
στικά του είναι οι πρωτόγονες μεταμφιέσεις, το ομαδικό «αντιβασκανικό» μουτζούρωμα, ο Αγερμός (επίσκεψη του 
«θιάσου» στα σπίτια), ο Χορός των Τράγων, η Αροτρίαση (το συμβολικό όργωμα- σπορά της πλατείας του χωριού), ο 
Γάμος (ο γαμπρός και η νύφη ερωτεύονται πάνω στην «οργωμένη» γη), η Κηδεία, ο Θρήνος και η Ανάσταση.

• Καλαματιανό καρναβάλι. Σειρά καρναβαλικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται για ένα δεκαήμερο Μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα και κορυφώνονται την Κυριακή των Αποκρεών στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με πάνω από 3500 
καρναβαλιστές με πρωτότυπες στολές, ευφάνταστα άρματα, πάνω 
από στην πλατεία της Καλαμάτας.

• Γιορτές τοπικών προϊόντων πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες στα χωριά της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, προσφέρο-
ντας στους επισκέπτες μοναδικές γεύσεις και στιγμές διασκέδασης. 
Γιορτή βρώσιμης ελιάς, σαρδέλας, σύκου, καρπουζιού, κρασιού, κ.α.



Θέλετε να πραγματοποιήσετε την εκδρομή σας στη Μεσσηνία;  
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Το Γραφείο Υποδοχής Επισκεπτών & Θεματικού Τουρισμού «Kalamata Convention & Visitors Bureau» του 
Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, προσφέρει κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για να οργανώσετε και να υλο-
ποιήσετε με επιτυχία τη εκδρομή σας.

Φτάνει να το ζητήσετε! 

Μια εξειδικευμένη ομάδα είναι έτοιμη να ακούσει την ιδέα σας, να τη σχεδιάσει μαζί σας, να την οργανώ-
σει και να την υλοποιήσει με επιτυχία προσφέροντας:

• Συμβουλές και συλλογή προσφορών 
• Διαχείριση παραμονής, κρατήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων, προτάσεις τοπικής γαστρονομίας και 
catering, διασκέδασης
• Παροχή κάθε τουριστικής πληροφορίας και προτάσεις για εκδρομές

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!  
Θα είμαστε ευτυχείς να σας εξυπηρετήσουμε και να σας υποδεχθούμε στη Μεσσηνία.

Γραφείο Υποδοχής Επισκεπτών & Θεματικού Τουρισμού 
«Kalamata Convention & Visitors Bureau»

Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Πλ. 23ης Μαρτίου - 24100 Καλαμάτα

Τ 27210-62200  F 27210-82741
kalamatacvb@messinianchamber.gr

www.kalamatacvb.gr


