
 

 
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (03) ΗΜΕΡΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΔΕΛΦΟΙ ΑΡΑΧΩΒΑ 
(Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής) 
 

 

1η Ημέρα 13/2/20: Αθήνα – Μεσολόγγι- Πάρκο Ηρώων – Πινακοθήκη – Μουσείο Τρικούπη-Παλαμά  

Συγκέντρωση 7:15΄και αναχώρηση από το σχολείο στις 7:30 το πρωί. Θα κάνουμε μια 

ενδιάμεση στάση για 15λεπτη ξεκούραση στην Ακράτα ή στο Αντίρριο πριν φτάσουμε στην 

ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, περίπου στις 11:30΄. Θα ξεναγηθούμε στον Κήπο των Ηρώων, 

στην σημερινή έκταση του οποίου τοποθετούν οι μελετητές το στρατόπεδο και το νεκροταφείο 

των πολιορκημένων. Με τα εβδομήντα μνημεία του, συνιστά την μοναδική περιφερειακή 

γλυπτοθήκη της Ελλάδας, το μοναδικό ιστορικό πάρκο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 

Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, τη Δημοτική Πινακοθήκη και τα μουσεία των οικιών Τρικούπη – 

του σημαντικότερου πολιτικού του 19ου αιώνος- και Παλαμά – του δεύτερου σημαντικότερου 

ποιητή των νεώτερων χρόνων. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο στο Μεσολόγγι, 

τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση. Δείπνο (περιλαμβάνεται). Διανυκτέρευση.  

 

2η Ημέρα 14/2/20: Μεσολόγγι – Αλυκές- Λιμνοθάλασσα - Αιτωλικό 

Μετά το πρωινό (περιλαμβάνεται), αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την άσπρη αλυκή, τη 

μεγαλύτερη της Ελλάδας, όπου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. θα 

ενημερωθούμε για τον κύκλο του αλατιού και θα περιηγηθούμε στο φυσικό χώρο που παράγεται 

και συλλέγεται ο λευκός θησαυρός της Ελληνικής Φύσης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη 

λιμνοθάλασσα και το κέντρο πληροφόρησης του φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου. Θα ενημερωθούμε για τον τρόπο που σχηματίστηκε η λιμνοθάλασσα, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, την χλωρίδα και (ορνιθο)πανίδα της. Στη συνέχεια περιήγηση στο 

γραφικό νησάκι του Αιτωλικού, επίσκεψη στον Ι.Ν. των Ταξιαρχών με το ιστορικό πηγάδι και 

τον τάφο της κυρά-Βασιλικής του Αλή Πασά.  ΓΕΥΜΑ σε κάποια από τις ταβέρνες του Αιτωλικού 

(δεν περιλαμβάνεται). Το απόγευμα θα γίνει η προγραμματισμένη χορευτική εκδήλωση στο 

Μεσολόγγι με τη συμμετοχή της χορευτικής μας ομάδας, σε τοπικό πολιτιστικό όμιλο. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο (περιλαμβάνεται). Διανυκτέρευση.       

 

3η Ημέρα 15/2/20: Μεσολόγγι -Ναύπακτος -Δελφοί -Αράχωβα  -Αθήνα 
 

Μετά το πρωινό (περιλαμβάνεται), αναχώρηση στις 9:00΄ με πρώτη στάση στη γραφική  

Ναύπακτο με το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο στην κορυφή του λόφου, ένα από τα 

ωραιότερα της Ελλάδας για να πιούμε τον καφέ μας. Από εκεί η θέα προς την πόλη, το λιμανάκι 

και τον Πατραϊκό είναι εκπληκτική. Αναχώρηση από Ναύπακτο περίπου στις 11:30΄, στη 

συνέχεια μέσω Ιτέας άφιξη στους Δελφούς (περίπου στις 13:00) και επίσκεψη στο Μουσείο των 

Δελφών. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αράχωβα, στάση για φαγητό (προαιρετικό) ή καφέ 

και περίπατο. Αναχώρηση το απόγευμα περίπου 17:00 και επιστροφή μέσω Λειβαδιάς στο 

σχολείο μας με ενδιάμεση στάση και με αναμενόμενη άφιξη στις 20:30΄.  


