Αρχαία Ολυμπία : Η γενέτειρα
των Ολυμπιακών Αγώνων
Λιμνοθάλασσα Προκόπου – Δάσος Στροφυλιάς

2ήμερη

περιηγητική

16 -17 Φεβρουαρίου 2019
Στην Δυτική Πελοπόννησο, στην ονομαζόμενη κοιλάδα των Θεών,
άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της Αρχαίας Ελλάδας και η
γενέτειρα των πιο σημαντικών αθλητικών αγώνων. Η Αρχαία
Ολυμπία, η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι από τους πλέον
γνωστούς προορισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε στα
ζήσουμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, σε
τους επισκέπτες, να περιηγηθούμε
κτίσματα τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες
λατρείας, άθλησης, συνεδρίων κ.α.

ιερά αυτά χώματα και να
ένα προσιτό προορισμό για
στα εντυπωσιακά αρχαία
χρησιμοποιούσαν ως τόπους

Θα δούμε από κοντά τα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου και θα
θαυμάσουμε τον Ερμή Του Πραξιτέλους ένα από τα πιο ονομαστά
αρχαία αγάλματα, την Νίκη του Παιωνίου, ένα από τα
αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και τον γλυπτό

διάκοσμο του ναού του Διός, ένα από τα ωραιότερα σύνολα που
σώζονται από την Αρχαία Ελληνική τέχνη.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Η πρώτη μέρα ξεκινάει από την Ν. Ιωνία με ενδιάμεση στάση για
καφέ στο Κιάτο, και κατεύθυνση την Αχαΐα και συγκεκριμένα την
περιοχή της Καλογριάς. Εκεί θα περπατήσουμε στο δάσος της
Στροφυλιάς και στις όχθες της λιμνοθάλασσας Προκόπου. Κατά την
βόλτα μας θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε διάφορα
είδη πουλιών που συχνάζουν στην περιοχή ενώ στη συνεχίσουμε θα
προχωρήσουμε για να καταλήξουμε στη γνωστή παραλία της
Καλογριάς. Θα υπάρχει δυνατότητα, για όσους θελήσουν, επιπλέον
διαδρομή με μικρή ανάβαση στον Αρχαιολογικό χώρο απ’ όπου
και θα απολαύσουμε πανοραμικά την θέα της περιοχής.
Μετά την επίσκεψή μας θα γευματίσουμε σε ταβέρνα της περιοχής
και εν συνεχεία θα φθάσουμε στην Ολυμπία. Τακτοποίηση και
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για να γνωρίσουμε και να
απολαύουμε την Αρχαία Ολυμπία. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο και
τον χώρο του Αρχαίου Σταδίου. Ο ξεναγός μας θα μας ταξιδέψει
στην Αρχαία Ελλάδα και θα μας θυμίσει για πολλοστή φορά τις
μεγάλες δόξες που έζησε η πατρίδα μας.
Αναχώρηση κατόπιν για τα Λαγκάδια Αρκαδίας. Περίπατος και
γεύμα

στο παραδοσιακό αυτό χωριό.

Γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από τη διήμερη εξόρμησή μας, με
ενδιάμεση στάση για καφέ στην Βυτίνα , θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής για τη Ν. Ιωνία.
Αρχηγός : Βεργοπούλου Μαρία
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