
Βυτίνα – Δημητσάνα

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 20,00€  

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189       07:30 π.μ.  __ /__ /__

Το Papakonstantinou Travel σας ταξιδεύει στην Ορεινή Αρκαδία έναν από τους πιο δημοφιλείς, 
αν όχι ο δημοφιλέστερος,χειμερινούς προορισμούς. Θα γνωρίσουμε την υπέροχη Δημητσάνα 
και Βυτίνα, δύο από τους πιο διάσηµους ορεινούς προορισµούς στην Πελοπόννησο.

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. το πρωί από το γραφείο μας, με προορισμό τα χωριά της Αρκαδίας, 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθ οδόν για καφέ και ξεκούραση.

Άφιξη στις 11:30 π.μ. στην γραφική Δημητσάνα, αμφιθεατρικά χτισμένη σε περίοπτη θέση 
πάνω από το φαράγγι του Λούσιου.

Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα χωριά της ορεινής Αρκαδίας, 
με μοναδική αρχιτεκτονική με ψηλά, πέτρινα πυργόσπιτα και ιστορικά κτίρια.

Στην Δημητσάνα, πατρίδα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
καφέ και βόλτες στα γραφικά δρομάκια της περιοχής. Πρόταση: «Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης». Μπορείτενα επισκεφτείτε το Μουσείο Υδροκίνησης, ένα μουσείο πολύ κοντά 
στο κέντρο της Δημητσάνας. Πρόκειται για ένα Μουσείο στο οποίο έχουν αποκατασταθεί 
παραδοσιακές εγκαταστάσεις και υδροκίνητοι μηχανισμοί, όπως η νεροτριβή και ο 
αλευρόμυλος, το ρακοκάζανο και το βυρσοδεψείο.

Στις 13:15 συνεχίζουμε για την Βυτίνα,χτισμένη σε υψόμετρο 1033μ. στους πρόποδες του 
Όρους Μαίναλο. Στο χωριό ξεχωρίζουντα πετρόχτιστα σπίτια, διακοσμημένα με το περίφημο 
μαύρο μάρμαρο της περιοχής.

Η Βυτίνα αποτέλεσε την πατρίδα πολλών άξιων οπλαρχηγών και καπεταναίων, παίζοντας 
ενεργό ρόλο στην ελληνική επανάσταση, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε κέντρο ξυλογλυπτικής 
και υφαντουργίας.

Στην κεντρική πλατεία του χωριού ξεχωρίζει η πετρόχτιστη εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα 
καθώς και τα μικρομάγαζα που πωλούντο ξεχωριστό μέλι Μαινάλου και πολλά χειροποίητα 
ζυμαρικά και γλυκά.

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr



Ελεύθεροςχρόνος για βόλτα και φαγητό. Μην παραλείψετενα επισκεφθείτε πεζοί τον 
παραμυθένιο δρόμο της Αγάπης,.

Αναχώρηση για την πόλη μας γύρω στις 17:00 μ.μ. με ενδιάμεση στάση.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

● Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί

απαραίτητο.

● Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να

αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.
Είσοδο στο Μουσείο Υδροκίνησης: 2,00€/άτομο (αφορά τιμή γκρούπ “για πάνω από 20 
άτομα”, αξία κανονικού εισιτηρίου: 4,00€)


