
 

História, beleza e praias! 

Pylos é uma encantadora cidade grega situada na baía de 

Navarino, nome pelo qual a cidade era conhecida nos 

tempos medievais. Conhecer a região de Messénia, à qual 

Pylos pertence, é viajar no tempo da história grega: cida-

des do tempo de Homero, túmulos e palácios do período 

micénico, castelos medievais e igrejas bizantinas. A norte 

da baía fica Antiga Pylos e o seu castelo, Paleokastri, de 

onde se tem uma vista da praia em perfeita meia lua, cha-

mada Voidokilia. Junto à entrada do porto fica o castelo 

novo, Niokastri, um dos mais belos e românticos da Gré-

cia.  
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Messénia - a não perder ... 

Na colina de Epano Englianos, a norte da cidade, fica o 

Palácio de Nestor, argonauta cantado na Íliada de Home-

ro e líder das tropas de Pylos na guerra de Tróia, sendo 

considerado o mais bem conservado palácio do período 

micénico em toda a Grécia. A sul de Pylos, na costa oeste 

do Peleponeso fica a Fortaleza de Methoni e a vila de 

Finikounta, um encantador destino de praia. Já no golfo 

de Messinia, fica a vila de Koroni, com as suas águas cris-

talinas e o seu castelo. Merecedor de uma visita é a Anti-

ga Messene, uma cidade da Grécia clássica com grande 

significado em termos de tamanho, forma e estado de 

preservação. Tem um estádio, como Olímpia, e tem a 

vantagem de nunca ter sido destruída ou soterrada. De 

relevo é também o Mosteiro de Voulkanos que, na nave 

da parte antiga, mostra um dos exemplos mais rebusca-

dos de arte pós-bizantina. Por fim, visite a cidade de Kala-

mata,  situada numa zona privilegiada do golfo, com as 

praias de água cristalina, à sombra do monte Taygetos. 
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Onde dormir em Messénia! 

A zona sudoeste do Peloponeso, Messénia, tem várias cida-

des e vilas, famosas pelas suas praias pelo que existem mui-

tos hotéis e resorts que permitem uma excelente estada. A 

norte da cidade de Pylos, em Romanos, recomendamos o 

fantástico Resort 5* Romanos Resort by Costa Navarino, 

no complexo Navarino Dunes (local ideal para organizar 

viagens de Incentivo),  plantado à beira-mar, com praia e 

campo de golfe. Neste complexo recomendamos também o 

5* Westin Hotel (fechado de 25 Novembro a 20 Fevereiro). 

Enquanto lá estiver poderá passar o dia na praia, relaxar no 

spa ou jogar golfe. Aconselhamos ainda o Langley Resort 

Buca Beach de 5* e os 4* Pharae Palace Hotel e Akti Tay-

getos,  situados no golfo de Messénia. Em Kalamata reco-

mendamos o 5* Grecotel Filoxenia Kalamata. 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações Úteis: 

       Temperaturas médias:  

 
 

                 Como chegar: de carro de Atenas para Pylos—274 Kms , cerca de 3 horas de viagem. De 
avião até Kalamata (capital da Messénia) e de carro até Pylos—50 Kms , cerca de 56 minu-
tos. 

 

Sabia que o Porto de Pylos é o porto natural mais profundo da Grécia.  Situado na Baía de 

Navarino, sitio da famosa batalha de Navarino em 1827, quando os ingleses e os seus 

aliados derrotaram os turcos numa terrível batalha naval. 
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Para reservas ou informações contactar:           

Na Grécia: 
         Dimitris Lambropoulos: 

phone: (+30) 2109235638 
fax: (+30) 2109243280 

email: info@hellasvacances.com 
 

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt 
Phone : (+351) 965663672 

Boa Mesa em Messénia! 

Em Pylos recomendamos o “Gregorius Restaurant”, onde 

se pode saborear a verdadeira cozinha grega  e o “Ela”, 

belo e descontraído, junto à praia, com excelente peixe e 

marisco. 

Em Kalamata, recomendamos o “To Limeni”, um dos mais 

belos e prestigiados restaurantes da região de Messénia e o 

“Petrino”. 
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