
       

 Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος), 26221 Πάτρα 
       Τηλ. 2610 221947 & 2610 274807 
www.georgadastravel.gr &info@georgadastravel.gr 

Εξόρμηση στον ΠΑΡΝΩΝΑ & τον ΤΑΥΓΕΤΟ 

Πεζοπορία στο φαράγγι των Μύλων του Κάστορα 

 

 

 

2ΗΜΕΡΗ : 15 - 16/10/22 

Χωριουδάκια σταματημένα στον χρόνο με δρόμους που περνούν κάτω από φουντωτά καστανοδάση. 
Μονοπάτια που ελίσσονται στις καταπράσινες πλαγιές . Παραδοσιακά καφενεία που ψήνουν τον 
ελληνικό στη χόβολη και μαγέρικα που πλημμυρίζουν μυρωδιές τις πετρόχτιστες πλατείες γύρω τους. 
Μια εκδρομή στις βουνοπλαγιές του Πάρνωνα και του Ταύγετου υπόσχεται συγκινήσεις και εικόνες που 
θα σας μαγέψουν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 πρωινή για Κόρινθο – Σπαθοβούνι. Στάση 30 λεπτά για 

πρωινό καφεδάκι. Συνεχίζουμε μέσω Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας την οποία θα εγκαταλείψουμε σε 

κάποιο σημείο θα περάσουμε έξω από την Σπάρτη και θα βρεθούμε στις νότιες παρυφές του Πάρνωνα και 

στο ιστορικό χωριό Γεράκι τον άγνωστο "Μικρό Μυστρά" όπως το αποκαλούν. Το Γεράκι κατοικείτε από την 

Μυκηναϊκή εποχή και είναι ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο με πάνω από 20 διάσπαρτες πέτρινες εκκλησίες  

που χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα, με πέτρινα αρχοντικά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με θέα 

προς τον Λακωνικό κάμπο. Εδώ θα έχουμε μια ώρα χρόνο για βόλτα, φωτογραφίες, καφεδάκι. Στην 

συνέχεια θα ανηφορίσουμε προς την κορυφή του Πάρνωνα και τα 1.150μ που βρίσκεται το όμορφο χωριό 

Κοσμάς « Το μπαλκόνι του Πάρνωνα» όπως τα ονομάζουν. Το χωριό είναι χτισμένο σε πολύ όμορφο μέρος 

και περιτριγυρίζεται από δάση με έλατα, καστανιές και καρυδιές. Πετρόχτιστα σπίτια, ο Ναός των Αγίων 

Αναργύρων, οι βρύσες με τις λεοντοκεφαλές και τα εφτά πλατάνια που χαρίζουν απλόχερα τον ίσκιο τους 

στην πλατεία με τα ταβερνάκια και τα καφενεία είναι το σκηνικό. Εδώ θα έχουμε 3 ώρες παραμονή για 

βόλτες, φωτογραφίες, φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση για το ξεν/χείο μας. Τακτοποίηση, ξεκούραση και 

το βράδυ βόλτα, γνωριμία με την πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη. 

Ημέρα 2η: Πρωινό και ώρα 09:30 αναχώρηση από το ξεν/χείο μας για να ανηφορίσουμε σε ένα άλλο 

όμορφο βουνό της Πελοποννήσου τον θρυλικό Ταΰγετο ή Πενταδάκτυλο όπως τον ονομάζουν από τις 5 

κορυφές του. Θα βρεθούμε περίπου στα 1.000μ στο «Μπαλκόνι του Ταΰγετου» το χωριό Γεωργίτσι που το 

στεφανώνει ένα υπέροχο  καστανόδασος και έχει υπέροχη θέα στις καταπράσινες πλαγιές του Ταΰγετου. 

Από εδώ ξεκινά το μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι του Κάστορα ποταμού. Όσοι θέλουν λοιπόν μπορούν 

να κάνουν αυτή την υπέροχη πεζοπορική διαδρομή (σχετικά εύκολη) με τοπικό οδηγό (έξοδα εξ ιδίων) που 

καταλήγει στο χωριό Καστόρι. Οι υπόλοιποι θα πιούμε καφεδάκι, θα κάνουμε τις βόλτες μας και θα 

βγάλουμε φωτογραφίες. Στην συνέχεια θα πάμε στο Καστόρι θα συναντήσουμε τους πεζοπόρους  και θα 

παραμείνουμε για φαγητό το μεσημέρι στο Καστόρι με τις όμορφες πλατείες, τις τοξωτές αυλόπορτες, τις 

βρύσες και τις βυζαντινές εκκλησίες. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας με 

ενδιάμεση στάση καθοδόν πλημυρισμένοι από τις εικόνες των δύο ξεχωριστών βουνών. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
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Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον κριθεί 

απαραίτητο προς όφελος των ταξιδιωτών. Για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πεζοπορία 

για το φαράγγι του Κάστορα θα πρέπει να το δηλώνουν με την κράτηση συμμετοχής τους και να 
έχουν κατάλληλα παπούτσια που να μην γλιστράνε κατά προτίμηση μποτάκια ή  παπούτσια για 
περιπατητικές διαδρομές καθώς και δεύτερα παπούτσια διότι ενδέχεται να βραχούν εφόσον η 

διαδρομή είναι παράλληλα στο ποτάμι και σε κάποια σημεία πατάς μέσα στο νερό. Δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή του προγράμματος το κόστος για τον τοπικό οδηγό για το φαράγγι του 

Κάστορα (μόνο όσοι το διασχίσουν) περίπου 6€ έως 8€ ανά άτομο ανάλογα τον τελικό αριθμό των 
συμμετοχών. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Υποχρεωτική η μάσκα εντός του λεωφορείου   

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 80,οο€ 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 20,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές , περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Μία ( 1 ) διαν/ση σε ξεν/χείο στηνΣπάρτη 
 Ένα πρωινό 
 Συνοδός γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α  

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους χώρων και μουσείων, φόρο διαν/σης που πληρώνει απευθείας ο πελάτης στο 
κατάλυμα, 6,οο€ έως 8,οο€ κατ’ άτομο για τον τοπικό οδηγό στο φαράγγι του Κάστορα (μόνο όσοι το διασχίσουν) και 
γενικότερα ότι δεν αναφέρεται σαν περιλαμβανόμενο στην τιμή του προγράμματος 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε 

με προσοχή τα παρακάτω :Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 

προκαταβολής ποσού 40,οο€ κατ’ άτομο έως 1/10/22. Η εξόφληση θα 

πρέπει να γίνει έως 12/10/2022 υποχρεωτικά  διότι σύμφωνα με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα .   

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το 

γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη και  υγείας ) γι’ αυτό και 

σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 Για ακύρωση από 1/10/22 έως 7/10/22 κρατείται η προκαταβολή ποσού 40,οοΕ 
κατ' άτομο 

 Για ακύρωση από 8/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 
υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να 
καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός αν ο 

ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο. 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα χωρίς 

επιφύλαξη την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα 
οργανωμένα ταξίδια και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή στο site μας 

www.georgadastravel.gr ώστε να είστε γνώστες του τι ισχύει με βάση την τουριστική νομοθεσία. 


