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1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 023/10/2022 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Συγκέντρωση και αναχώρηση 07:15π.μ. για Πατρών – Πύργου. Στην Ζαχάρω θα κάνουμε 

μια στάση για καφεδάκι και συνεχίζουμε για τον Αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς ένα από 

τα σημαντικότερα κέντρα του Μυκηναικού Πολιτισμού (Μυκήνες της Δυτικής 

Πελοποννήσου). Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και κατόπιν πεζοπορία στο Νεραϊδόρεμα 

(30 λεπτά περίπου – εύκολη διαδρομή – ίσως χρειαστεί να περπατήσουμε μέσα στο ποτάμι 

για λίγο χωρίς δυσκολία οπότε θα πρέπει να έχετε δεύτερο ζευγάρι παπούτσια). Όμορφη 

διαδρομή και στο τέλος του φαραγγιού καταρράκτης και σταλακτίτες. Φωτογραφίες και 

επιστροφή.  

Επόμενη επίσκεψη οι οικισμός της Παλαιάς Κυπαρισσίας (Λίγο περπάτημα διότι το λεωφορείο 

δεν φτάνει ακριβώς στον παλιό οικισμό αλλά αξίζει τον κόπο), η οποία έχει ανακηρυχθεί από 

το Υπουργείο Πολιτισμού παραδοσιακός οικισμός. Η περιπλάνηση στα στενά πλακόστρωτα 

καλντερίμια δίνει μια όμορφη εικόνα με παραδοσιακά αρχοντικά, λαϊκά σπίτια και διάσπαρτες 

κρήνες και αφήνει μια νοσταλγική γεύση πόλεων του παρελθόντος. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε το Λαογραφικό μουσείο (εφόσον είναι ανοικτό) που κάποτε ήταν το πατρικό 

σπίτι του Κωστή Παλαμά και το μέρος όπου διετέλεσε έπαρχος της περιοχής ο αδελφός του 

και να απολαύσετε το καφεδάκι σας στην γραφική πλατεία.  

Για όσους αγαπούν την πεζοπορία μπορούν να περπατήσουν μέχρι το μνημείο της 

Αρκαδιανής Μητέρας αφιερωμένο στις μάνες της Αρκαδίας οι οποίες έδωσαν την ζωή τους 

στους αγώνες για την ελευθερία και να θαυμάσουν την εκπληκτική θέα προς τον κάμπο της 

Τριφυλίας. Άλλη μια καλή πρόταση είναι η επίσκεψη στο κάστρο που βάζει την μεσαιωνική 

πινελιά του στην γραφική πόλη. Κτίστηκε από τους Φράγκους, έγινε ιδιοκτησία πολλών λαών 

πριν περάσει στα χέρια των Ελλήνων το 1830. Συνεχίζουμε με την παραλία της Κυπαρισσίας 

για βόλτα, φαγητό. Απογευματινό καφέ στο κοσμοπολίτικο Κατάκολο και επιστροφή στην 

πόλη μας 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25€ 
Παιδικό - φοιτητικό - παρέες 10+ άνω: 22€ 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

 Μεταφορά με το πούλμαν  

 Συνοδό γραφείου , ξενάγηση 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα 

οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου 

αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλωμένο από το 

εσωτερικό.  

Υποχρεωτική η μάσκα εντός του λεωφορείου  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 10,00€ κατ΄ άτομο  

ΑΚΥΡΩΣΗ: Έως και 5 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής υπάρχουν 

ακυρωτικά 100%  
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