ΔΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

τόπος

να έρθεις

τόπος

να ζήσεις

τόπος

να επενδύσει

Ο τόπος μας δεν ανήκει, μέχρι σήμερα, στους προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, παρ’ όλο που συγκεντρώνει όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Ιστορία παγκόσμιας εμβέλειας, σπουδαία πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά, μοναδικά μνημεία και μουσεία, πανέμορφο φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, παραλίες, Αχελώος, Εύηνος,
ιαματικά λασπόλουτρα, Αράκυνθος, δάσος Φράξου), καθώς και ένα
τρόπο ζωής που στηρίζεται στην ηρεμία και την απλότητα.
Εδώ η γραφικότητα, η αυθεντικότητα και η έμπνευση συνυπάρχουν
στην καθημερινότητα και σε καλούν να τις απολαύσεις όλο το
χρόνο.
Γι’ αυτό,
Μιά φορά αν έρθεις, αρκεί
για να ζήσεις μαζί μας, όπως εμείς
Σας περιμένουμε!
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Σε γρήγορα προσεγγίσιμο σημείο της χώρας, 2,5 ώρες από την Αθήνα, 5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη και 1½ ώρα από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Σε μικρή απόσταση
από τα Ιόνια νησιά και ιδίως από τη Ζάκυνθο με την οποία προετοιμάζεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις αυτόνομου ΤΕΙ και ανεπτυγμένο Νοσοκομείο. Με μαρίνα, λιμάνι και
μικρό αεροδρόμιο. Με τη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της χώρας,
από την οποία παράγεται το 70% του εγχώριου άλατος.
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Η πόλη οικουμενικό σύμβολο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
της πανανθρώπινης ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
και του ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
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των ΠΟΙΗΤΩΝ αλλά και των μεγάλων ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
Του ΠΑΛΑΜΑ, του ΔΡΟΣΙΝΗ, του ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ,
του ΜΑΛΑΚΑΣΗ και του ΓΚΟΡΠΑ.
Των ΤΡΙΚΟΥΠΗΔΩΝ και των ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΔΩΝ.
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Η μικρή μας ΒΕΝΕΤΙΑ. Η νερένια πολιτεία που επικοινωνεί
με τα μοναδικά πετρόχτιστα γιοφύρια της.
Αρχόντισσα στο κέντρο της λιμνοθάλασσας.
Ο τόπος έμπνευσης και δημιουργίας της Βάσως Κατράκη.
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Η «πλωτή πολιτεία» του Αχελώου,
της πανέμορφης παραλίας του Λούρου,
του δάσους του Φράξου
και του Αρχαίου θεάτρου με Νεώριο.
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Πολλαπλά βιώματα σε λίγο χρόνο

Όταν επισκεφθείς
Σημαντικούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ
Η αρχαία Καλυδώνα υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Αιτωλίας. Η
ισχυρή οχύρωσή της, κλασικής - ελληνιστικής περιόδου, απλώνεται σε δύο γειτονικούς λόφους με την ονομασία «Κούρταγα» κοντά στο σημερινό Ευηνοχώρι.
Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρυτής της θεωρείται ο Καλυδώνας, γιος του γενάρχη
της Αιτωλίας Αιτωλού. Η πόλη έχει συνδεθεί με έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της αρχαιότητας, αυτόν της Θήρας του Καλυδώνιου Κάπρου, τον οποίο κατάφερε να εξοντώσει ο Μελέαγρος, γιος του βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα, με τη
βοήθεια της Αταλάντης.
Ελάχιστες είναι οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τη μυκηναϊκή εποχή, αν και η Καλυδώνα είναι μία από τις πέντε αιτωλικές πόλεις που
συμμετείχαν στην Τρωική Εκστρατεία με σαράντα πλοία υπό τον βασιλιά Θόα, γιο
του Ανδραίμονα, όπως μας περιγράφει ο Όμηρος στον περίφημο «Νηών Κατάλογο». Αξιόλογα ευρήματα από τάφους της Πρωτογεωμετρικής εποχής ος(10
- 9ος
αι. π.Χ.) διαφωτίζουν τις γνώσεις μας για τους κρίσιμους αιώνες της μετάβασης από
τα προϊστορικά στα ιστορικά χρόνια. Στη Γεωμετρική εποχήος(9
- 8ος αι. π.Χ.) αρχίζει η άσκηση λατρείας στο χώρο που αργότερα ιδρύθηκε το Λάφριο ή Λαφριαίο,
ιερό αφιερωμένο στην Άρτεμη Λαφρία και τον Απόλλωνα Λάφριο. Ήταν το δεύτερο σε φήμη και σπουδαιότητα ιερό μετά από αυτό του Θέρμου. Οι πρώτοι ναοί
μνημειακής μορφής κτίζονται στα τέλη τουου7αι. π.Χ., ήταν ξύλινοι και είχαν πλούσιο γραπτό κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Στους επόμενους αιώνες οι ναοί δέχονται
πολλές επισκευές, ενώ στο χώρο του ιερού προστίθενται και νέα οικοδομήματα
(στοά με πληθώρα βάθρων και εξεδρών, βωμοί, θησαυροί, κ.ά.). Το ιερό συνδεόταν κατά την αρχαιότητα μέσω της λεγόμενης ιεράς οδού με τη δυτική πύλη της
οχύρωσης της πόλης. Η λατρεία των θεών περιλάμβανε μεγαλοπρεπή γιορτή με
πομπή και ολόκαυστες θυσίες, τα Λάφρια. Περίφημο ήταν το χρυσελεφάντινο λατρευτικό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, έργο Ναυπάκτιων γλυπτών, του Μέναιχμου
και του Σοΐδα, το οποίο μετά τη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. μεταφέρθηκε στην
ου
Πάτρα μαζί με τη λατρεία της θεάς, όπως μας πληροφορεί ο περιηγητής του
αι.2
μ.Χ. Παυσανίας.
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ΠΑΛΑΙΑ & ΝΕΑ ΠΛΕΥΡΩΝΑ
Η αρχαία Πλευρώνα μνημονεύεται για πρώτη φορά από τον Όμηρο μαζί με
άλλες τέσσερις αιτωλικές πόλεις, την Καλυδώνα, τη Χαλκίδα, την Ώλενο και
την Πυλήνη, στον περίφημο κατάλογο των ελληνικών πλοίων που συμμετείχαν στην εκστρατεία κατά των Τρώων. Η θέση της ομηρικής (μυκηναϊκής) Πλευρώνας (Παλαιά Πλευρώνα) ταυτίζεται σύμφωνα με τους
περισσότερους μελετητές με τα σωζόμενα ερείπια στους λόφους Γυφτόκαστρο ή Ασφακοβούνι και Πετροβούνι κοντά στο σημερινό οικισμό Νέων
Υδραγωγείων του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.
Στην ίδρυση της Νέας Πλευρώνας αναφέρεται ο γεωγράφος Στράβων, σύμφωνα με τον οποίο η πόλη κτίστηκε αμέσως μετά το 235/4 π.Χ. όταν ο Δημήτριος Β’ ο Μακεδών, ο αποκαλούμενος και Αιτωλικός, κατέστρεψε την
Παλαιά Πλευρώνα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα οι κάτοικοί της ίδρυσαν μια
νέα πόλη, η θέση της οποίας ταυτίζεται με τα σωζόμενα σήμερα ερείπια στο
λεγόμενο «Κάστρο της Κυρά-Ρήνης». Η Νέα Πλευρώνα βρίσκεται 5 χλμ. περίπου βορειοδυτικά της πόλης του Μεσολογγίου και καταλαμβάνει δύο λόφους στις νότιες υπώρειες της οροσειράς του Αρακύνθου (Ζυγός). Κτισμένη
σε θέση φύσει οχυρή και στρατηγικής σημασίας ήλεγχε τόσο τον χερσαίο
δρόμο που συνέδεε τη νότια Ελλάδα με την Ήπειρο όσο και το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ιονίων νήσων και Δυτικής Στερεάς. Πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες σε έκταση πόλεις της Αιτωλίας με εντυπωσιακή διατήρηση
των τειχών της. Το ισχυρό τείχος της έχει συνολικό μήκος 2,360 μ. και περιλαμβάνει οκτώ ορατές πύλες, μία πυλίδα, τριάντα έξι πύργους και έντεκα
κλίμακες ανόδου σε αυτούς και στον περίδρομο του τείχους.

ΟΙΝΙΑΔΕΣ
Μοναδικό μνημείο του χώρου και ένα από τα επιβλητικότερα της αρχαιότητας λόγω της πολύ καλής διατήρησής τους αποτελούν οι νεώσοικοι ή
τα νεώρια. Οι νεώσοικοι βρίσκονται στο ΝΔ. άκρο της οχύρωσης του λιμανιού, στην οποία δεσπόζουν ο «κοκκινόπυργος» και η λοξή τοξωτή πύλη, η
αποκαλούμενη «αυλόπορτα», καθώς και τα ερείπια ενός δεύτερου επίσης
μεγάλου σε μέγεθος και λοξού στην κάτοψη πύργου που την προστατεύει.
Το θέατρο των Οινιαδών είναι κτισμένο κοντά στην Αγορά της αρχαίας πόλης σε θέση που προσφέρει εκπληκτική θέα προς τις γύρω
πεδινές εκτάσεις. Από το κοίλο, το οποίο είναι λαξευμένο στον
γκρίζο τοπικό ασβεστόλιθο της περιοχής, διατηρούνται σήμερα
μόνο δεκαεννέα σειρές εδωλίων. Στη νοτιοδυτική του πλευρά υπήρχαν κτιστές σειρές εδωλίων, ορισμένα από τα οποία φέρουν απελευθερωτικές επιγραφές.
5

ΑΛΙΚΥΡΝΑ
Στη θέση «Χίλια Σπίτια» κοντά στο σημερινό οικισμό Άγιος Θωμάς, μεταξύ
Καλυδώνας και Πλευρώνας, εντοπίζονται τα ερείπια μιας ακόμη αρχαίας
πόλης, τα οποία ταυτίζονται σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές
με αυτά της Αλίκυρνας. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι η πόλη βρισκόταν, όπως και
η Πλευρώνα, προς την ενδοχώρα («in mediterraneo Pleuron, Halicyrna»), ενώ
ο Στράβων την περιγράφει ως κώμη, η οποία απέχει τριάντα στάδια από
την Καλυδώνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιγραφική επιβεβαίωση για την
ασφαλή ταύτισή της.
Το τείχος της ακρόπολης, το οποίο ακολουθεί τη μορφολογία ενός χαμηλού λόφου στις νότιες υπώρειες της οροσειράς του Αρακύνθου (Ζυγός) σώζεται αποσπασματικά, ενώ στο εσωτερικό του είναι ορατά τα θεμέλια
μεγάλου κτηρίου. Ξεχωριστό τείχος, το οποίο φαίνεται ότι εκτεινόταν μέχρι
την πεδιάδα γύρω από τον λόφο της ακρόπολης, περιέβαλε τα οικοδομήματα της πόλης, ενώ ένας μνημειακής μορφής αποχετευτικός (;) αγωγός με
επιμελημένα τοιχώματα, συμπληρώνει την εικόνα μας γι’ αυτήν. Η περίοπτη
θέση της πόλης την καθιστά σημαντική, καθώς ήλεγχε, όπως η Καλυδώνα
και η Πλευρώνα, τους χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους που συνέδεαν
τη Νότια Ελλάδα με τον Αμβρακικό κόλπο και την Ήπειρο.

ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟ
Σε μικρή απόσταση από το Μεσολόγγι στη θέση «Άγιος Ιωάννης»
σώζεται μεγάλο και επιβλητικό δημόσιο συγκρότημα λουτρών της
ρωμαϊκής εποχής. Το μνημείο ήταν γνωστό στον άγγλο περιηγητή
W. M. Leake, ο οποίος το ταύτισε με ρωμαϊκά λουτρά. Ορισμένοι μελετητές τοποθετούν στη θέση αυτή τον αρχαίο Έλαο ή Έλαιο, που
αναφέρεται από τον ιστορικό Πολύβιο, όταν περιγράφει την προέλαση του Μακεδονικού στρατού υπό τον Φίλιππο Ε΄ από τους Οινιάδες προς τη Νότια Αιτωλία το 219 π.Χ., ενώ άλλοι θεωρούν ότι
εξυπηρετούσε στρατιωτική εγκατάσταση ή στρατόπεδο.
Από το λουτρικό συγκρότημα έχουν ταυτιστεί μία μεγάλη ορθογώνια δεξαμενή για το ψυχρό λουτρό (Frigidarium), επενδεδυμένη με
υδραυλικό κονίαμα στα πλευρικά τοιχώματα και με πολύχρωμες
μαρμάρινες πλάκες στον πυθμένα, ένας κεντρικός χώρος με τέσσερις κτιστούς κυλινδρικούς λουτήρες (alvei) για το χλιαρό λουτρό (Tepidarium), το δάπεδο των οποίων ήταν επίσης στρωμένο με
μαρμάρινες πλάκες, μια σειρά από μικρούς χώρους διαφόρων σχημάτων διαμορφωμένους σε λουτήρες για το θερμό λουτρό (Caldarium), τα υπόκαυστα (hypocausta) και τα praefurnia (χώροι, όπου
θερμαινόταν το νερό). Ένα ακόμη δωμάτιο έχει ταυτιστεί με αποδυτήριο (apodyterium) και ένα άλλο με sudatorium, δωμάτιο όπου
γίνονταν η εφίδρωση. Η τροφοδοσία του λουτρού με νερό γινόταν
μέσω δύο μεγάλων κτιστών ορθογώνιων δεξαμενών.
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Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Πρόκειται για μια σημαντική έκταση εσωτερικά με το τείχος της
πόλης, που χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο στα χρόνια των Πολιορκιών (1822 - 1826). Η ιδέα της δημιουργίας ενός κήπου αφιερωμένου στη μνήμη των προμάχων του Μεσολογγίου ανήκει στον
πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.
Ο κήπος είναι πυκνοφυτεμένος, διάσπαρτος από μνημεία, που ανεγέρθηκαν κατά καιρούς, αφιερωμένα σε εξέχουσες στρατιωτικές και
πολιτικές προσωπικότητες της εποχής Έλληνες και Φιλέλληνες.
Ξεχωρίζουν ο Τύμβος των Ηρώων, κεντρικό μνημείο, που εγκαινιάστηκε το 1838 και μέσα στο οποίο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα
των αγωνιστών, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, ο μαρμάρινος
ανδριάντας του Άγγλου Φιλέλληνα και ποιητή Λόρδου Βύρωνα,
έργο του Τήνιου γλύπτη Γεωργίου Βιτάλη, το μνημείο του Ελβετού
Φιλέλληνα Ιωάννη - Ιακώβου Μάγερ, εκδότη της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», το υπέροχο και πρωτότυπο μνημείο των Φιλελλήνων, κατασκευασμένο από λίθους, σπασμένα κανόνια και μπάλες
του Αγώνα, τα μνημεία των Γάλλων, Φινλανδών, Γερμανών, Ρώσων,
Σουηδών, Πολωνών, Ιταλών, Αμερικανών και των Κυπρίων αγωνιστών.
Ο Κήπος των Ηρώων αποτελεί σύμβολο εθνικής αναφοράς και πρέπει να παραμείνει κιβωτός Εθνικής Μνήμης για να μας θυμίζει το
χρέος προς την πατρίδα και την πίστη στα ιδανικά της φυλής μας.
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Όταν επισκεφθείς
Βυζαντινούς ναούς και σπήλαια

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
Σε απότομη πλαγιά του Αρακύνθου που βλέπει προς τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα σπηλαιώδη μοναστήρια
του ελλαδικού χώρου με μοναδικές τοιχογραφίες - βραχογραφίες.
Μικρό σπήλαιο, επίσης με εξαιρετικές και σπάνιες τοιχογραφίες σώζεται 20 μ. βορειότερα. Στο εσωτερικό του μεγάλου σπηλαίου υπάρχει λιθόκτιστο τέμπλο που χωρίζει το σπήλαιο σε ιερό και κυρίως
ναό, στο κέντρο του οποίου σώζεται στέρνα που συγκέντρωνε τα
νερά της βροχής. Το σπουδαίο αυτό μοναστικό κέντρο διέθετε κατά
τη βυζαντινή εποχή βιβλιογραφικό εργαστήριο αντιγραφής κωδίκων (scriptorium) και εξ ίσου πλούσια βιβλιοθήκη. Χειρόγραφα από
τον Άγιο Νικόλαο τον Κρεμαστό σώζονται σήμερα σε βιβλιοθήκες
της Δυτικής Ευρώπης. Το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι μοναδικό.
Τα δύο σπήλαια διακοσμούνται με έξοχες τοιχογραφίες-βραχογραφίες της λεγόμενης καππαδοκικής τέχνης, που φανερώνουν τη σύνδεση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με την Καππαδοκία, τη Μικρά
Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται
από τον 10ο έως τον 13ο αιώνα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΣΤΡΟΥ
Στην περιοχή της Παραχελωίτιδας σε χαμηλό λόφο νότια του χωριού
Μάστρου υψώνεται η επισκοπή Μάστρου, που τιμάται στο όνομα
του Αγίου Ιωάννη του «Ριγανά». Σύμφωνα με την επικρατέστερη
άποψη εδώ πρέπει να ήταν η έδρα του επισκόπου Αχελώου. Αρχικά
ο ναός κτίστηκε ως τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με υπερυψωμένο το
μεσαίο κλίτος, με τρεις ημικυκλικές αψίδες και με νάρθηκα. Είχε στην
κάτοψη το σχήμα του στενόμακρου ορθογωνίου και χωριζόταν σε
τρία κλίτη με συνεχόμενους τοίχους που έφεραν τοξοειδή ανοίγματα. Το μνημείο ανήκει στην κατηγορία των ναών που αποτελούν
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και
στις βασιλικές της μεσοβυζαντινής περιόδου. Στην κόγχη του ιερού
διακρίνεται η Πλατυτέρα ανάμεσα σε δύο ολόσωμους αρχαγγέλους
με αυτοκρατορικές στολές που κρατούν σφαίρα. Σε μικρότερη κλίμακα διακρίνεται αμυδρά γονατιστός κληρικός, ενδεχομένως ο αφιεου
ου
ρωτής. Οι τοιχογραφίες του ναού πρέπει να είναι του
-13
12
αιώνα.
Μικρά τμήματα από το ψηφιδωτό δάπεδο του ναού με διακόσμηση
παλαιοχριστιανικής εποχής σώζονται σήμερα στο κεντρικό κλίτος
και στο δάπεδο της κόγχης του ιερού.
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Όταν επισκεφθείς
Μουσεία

Μουσείο Κωστή Παλαμά

Μουσείο - Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη»

Mουσείο Τρικούπη

Κέντρο Λόγου & Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Μουσείο - Πινακοθήκη

Πινακοθήκη Χ. Μοσχανδρέου
9

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Δημοτική Πινακοθήκη
Στολίδι της Κεντρικής Πλατείας του Μεσολογγίου, που έχει το όνομα
του γενναίου Σουλιώτη αγωνιστή, Μάρκου Μπότσαρη, είναι το νεοκλασικό κτήριο του Μουσείου, οικοδόμημα του 1932, επί δημαρχίας
Χρήστου Ευαγγελάτου.
Σ’ αυτό παλιά, στεγαζόταν το Δημαρχείο της πόλης, αφού στα 1929 είχε
καταστραφεί από φωτιά το κτήριο όπου λειτουργούσε τότε, ενώ σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης (Δημοτική Πινακοθήκη), όπου φυλάσσονται, εκτίθενται και συντηρούνται πίνακες
Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.
Σην κεντρική του είσοδο δεσπόζουν οι προτομές, των Μεσολογγιτών
πρωθυπουργών Χαριλάου Τρικούπη και Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

Όταν επισκεφθείς
Θρησκευτικά μνημεία

IEPA MHTPO¶O§I™ AITø§IA™ & AKAPNANIA™

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου
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Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης (Κλεισούρα)

Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου

Αγία Τριάδα (λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Κλείσοβα)

Αη Σώστης (λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Βασιλάδι)

Παναγία Λεσινιώτισσα

Ιερός Ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών Αιτωλικού
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Όταν πάρεις μέρος στις Γιορτές Εξ

Οι μοναδικές στον κόσμο (όπως και το γεγονός που τις προκάλεσε)
Γιορτές, ξεκίνησαν και καθιερώθηκαν από το λαό -άλλη μια ακόμη
μοναδικότητα- εδώ και δυο σχεδόν αιώνες.
Γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Κυριακή των Βαΐων, τη νίκη του πνεύματος επί της ύλης.

Όταν ζήσεις τον πολιτισμό
της ανόθευτης παράδοσ

Πανηγύρι Άη Συμιού: Στις 2-3 Φεβρουαρίου και του Αγίου Πνεύματος

Πανηγύρι Αγι’ - Αγάθης: 23-24 Αυγούστου στο Αιτωλικό
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Πανηγύρι Άη Γιάννη - Ευηνοχώρι. Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής Νεοχώρι
23-24 Ιουνίου 26 Iουλίου

Όταν απολαύσεις τα γνήσια
παραδοσιακά μας προϊόν

ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τοπικών Προϊόντων
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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Όταν ζήσεις έναν διαφορετικό τρό

όπου το εναλλακτικό είναι καθη

Στη ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Τη μοναδικής ομορφιάς και οικοτουριστικής αξίας λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου - Αιτωλικού, με τα σπάνια είδη χλωρίδας αλλά και τα
280 είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί στον ευρύτερο άξονα λιμνοθάλασσα – Δέλτα Αχελώου – Δέλτα Ευήνου καθώς και στα γύρω
βουνά. Με τα 52 είδη ψαριών που συναντώνται στα εναπομείναντα
φυσικά της λιβάδια.
Με το ψάρεμα και τη βαρκάδα στη λιμνοθάλασσα και την ψαράδικη ζωή στις πελάδες.

Με το ποδήλατο στο βουνό και στη λίμνη.

Στα λασπόλουτρα και τις όμορφες παραλίες
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Με την περιήγηση στον Αράκυνθο
και στο μαγευτικό δάσος του Φράξου.

Με την αναρρίχηση στο «φυσικό πανευρωπαϊκό
αναρριχητικό κέντρο» της Βαράσοβας.

www.messolonghi.gr
Δήμος Μεσολογγίου: 26310.55460
Νοσοκομείο Μεσολογγίου: 26310.57100
Αστυνομία Μεσολογγίου: 26310.55715
Τροχαία Μεσολογγίου: 26310.55727
Πυροσβεστική Μεσολογγίου: 26310.28787
Λιμεναρχείο Μεσολογγίου: 26310.51121
KTEΛ Μεσολογγίου: 226310.22371
ΚΤΕΛ Αιτωλικού: 26320.22227
KTEΛ Πάτρας: 2610.421205, 2610.623887
KTEΛ Αθήνας: 210.5129293
KTEΛ Θεσσαλονίκης: 2310.512122
Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας: 26310.22322, 26310.22421
ΕΛ.ΤΑ. Μεσολογγίου: 26310.22605
ΤΑΞΙ: 26310.22655, 26310.22623
Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου: 26310.22134
Μουσείο Χαρακτικής Βάσω Κατράκη Αιτωλικού: 26320.22780
Μουσειο Κ. Παλαμά Μεσολογγίου: 26310.26283
Μουσείο Τρικούπη Μεσολογγίου: 26310.26283
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To ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ είναι δίπλα στη φημισμένη λιμνοθάλασσ
του Μεσολογγίου και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα ΘΕΟΞΕΝΙΑ προσφέρει υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών και την εγγύηση 3 αστέρων.
Συνεδριακό χώρο, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, εστιατόριο,
αίθουσα πρωινού, παιδική χαρά, κήπο δίπλα στην θάλασσα,
wi-fi internet, αίθουσα προβολής πολυμέσων, άνετο πάρκινγκ.

26310 27007

Όλα αυτά κάνουν τη διαμονή ή την εκδήλωση σας αξέχαστη!

