
 
 
 

Στο χωριό Κομπωτή του Δήμου Μεδεώνος, έχει 
κατασκευαστεί ένα νέο σύγχρονο επισκέψιμο 
αγρόκτημα με υποδομή διανυκτέρευσης καθώς και 
η δημιουργία μικρού επισκέψιμου οινοποιείου για 
την παραγωγή οίνου από σταφύλια βιολογικής 
καλλιέργειας. Το «ΚΤΗΜΑ ΚΑΠΟΤΗ» είναι 
επισκέψιμο 
αγρόκτημα 
με 

πρωτότυπες ιδέες αγροτουρισμού και ζωής 
στη φύση. Είναι ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση 
και ξεκούραση αλλά και για δραστηριότητες και 
βόλτες μακριά από τον άγχος της 
καθημερινότητας.  
Διαθέτει εκτάσεις με καλλιέργεια αμπελιών και 
οπωροκηπευτικών, οινοποιείο, κάβα, 
συσκευαστήριο εμφιάλωσης κρασιών καθώς 
και χώρους διαμονής. Πρόκειται για τρεις αυτόνομες και ανεξάρτητες πέτρινες 
κατοικίες - μεζονέτες που βρίσκονται μέσα σε αγρόκτημα - αμπελώνα με φυσική 
βλάστηση τριγύρω. 

Οι μεζονέτες είναι χτισμένες με λαξευτή πέτρα και 
ξύλο, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Διαθέτουν 
πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες με όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες να μαγειρέψουν τα γεύματα της 
προτίμησής τους με τοπικά βιολογικά προϊόντα 
καθώς και εξωτερική ψησταριά (barbecue). 
  
Κάθε κατοικία έχει θέα στο βουνό και στο υπό 
κατασκευή φράγμα των Αχυρών με τη λίμνη των 

3200 στρεμμάτων του λεκανοπεδίου. Η φύση είναι μοναδική, εκεί που τελειώνουν οι 
αμπελώνες αρχίζει η βλάστηση των Ακαρνανικών βουνών, με συνεχείς και πλούσιες 
συστάδες φυλλοβόλων δένδρων και το μοναδικό ελατοδάσος με την ελάτη 
Κεφαλληνίας. 
  
  
 

 
 
 



1η Ημέρα: Άφιξη & εγκατάσταση 
Αφού εγκατασταθούμε στα καταλύματα, 
μπορούμε να 
κάνουμε μια βόλτα στο κτήμα για να 
γνωρίσουμε τις εγκαταστάσεις του αλλά και 
καθ’ όλη την παραμονή μας,  έχουμε τη 
δυνατότητα να περιηγηθούμε στον 
αμπελώνα και στο οινοποιείο όπως επίσης 
να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε 

στην διαδικασία οινοποίησης και φυσικά να δοκιμάσουμε τα μοναδικής ποιότητας και 
γεύσης κρασιά παραγωγής του οινοποιείου. 
  
 
2η Ημέρα: Το πρωί μετά το πρωϊνό  θα ξεκινήσουμε την 
μέρα μας με μια επίσκεψη στην Αρχαία πόλη Τορύβειας 
ή Τύρβειον  στην Κομπωτή. Η αρχαία πόλη βρίσκεται 
πολύ κοντά στο κτήμα στο λόφο που υψώνεται 500 μ. 
ΒΔ του χωριού Κομπωτή, ο οποίος φέρει την ονομασία 
Κάστρο (ύψος 653 μ.). Εκεί  βρίσκονται τα ερείπια μιας 
αρχαίας οχυρωμένης Ακαρνανικής πόλης, την οποία 
πολλοί μελετητές ταυτίζουν με την αρχαία πόλη 
Τορύβεια. Εσωτερικά της πόλης είναι ορατά τα ίχνη 
πυκνοδομημένων οικιών, οι οποίες είναι κατασκευασμένες με τα γνωστά  κυκλώπεια 
τοιχοποιία ένα χαρακτηριστικό που βρίσκουμε και στην αρχαία πόλη των Μυκηνών και 
αποτελούνται από πολλά δωμάτια. Ακόμη διακρίνονται και αρκετές κυκλικές στέρνες, 
κατασκευασμένες με ορθογωνικές λιθοπλίνθους. Η αγορά της πόλης πιθανότατα 
βρίσκονταν στο  κέντρο περίπου της οχύρωσης. Σε ένα μικρό πλάτωμα δίπλα από αυτή, 
υπάρχει ένα ενδιαφέρον οικοδόμημα, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους αρχαιολόγους 
ως «οπλοθήκη». 
Επιστροφή στο κατάλυμα για ξεκούραση και φαγητό. 
Στη συνέχεια, αφού ξεκουραστούμε, σε μικρή απόσταση βρίσκεται το μοναδικό 
ελατόδασος που συνίσταται από την ελάτη Κεφαλληνίας. Ένα μοναδικό μέρος, όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να κάνουν περιπάτους και πεζοπορία απολαμβάνοντας την ομορφιά 
της φύσης. 
  
3η Ημέρα: Το επόμενο πρωϊνό μας βρίσκει έτοιμους για 

περιπέτεια, στόχος μας είναι ο  Ποταμός 
Νήσσα (Τρύφος) και η περιοχή των 
λουτρών του Αγ. Βαρβάρου. Σε κοντινή 
απόσταση(18 χιλιόμετρα οδικώς και μόλις 7 
χιλιόμετρα πεζοπορία), στο χωριό Τρύφος, 

υπάρχουν οι ιαματικές πηγές του Αγίου Βαρβάρου. Εκεί οι φυσικές 
πισίνες στον ποταμό Νήσσας, είναι ένας κρυμμένος παράδεισος με 
καταρράκτες, μονοπάτια και κρυστάλλινα νερά και δυνατότητα 
κολύμβησης για όσους αναζητούν την ηρεμία και τη γαλήνη της 
φύσης. 



  
4η Ημέρα: Σήμερα θα κατευθυνθούμε για χαλάρωση, βόλτα, καφέ & φαγητό στην πόλη 

της Αμφιλοχίας. Η Αμφιλοχία είναι παραλιακή 
κωμόπολη στα βόρεια του νομού Αιτωλοακαρνανίας 
και πιο συγκεκριμένα στο πιο εσωτερικό σημείο του 
όρμου του Αμβρακικού κόλπου, χτισμένη 
αμφιθεατρικά πάνω σε δυο λόφους  Η γεωγραφική 
θέση της πόλης συνέβαλε στο να αποκαλείται «η νύφη 
του Αμβρακικού». Διαθέτει ένα όμορφο λιμάνι, 

υπέροχες παραλίες και εκπληκτικές παραδοσιακές ταβέρνες με υπέροχους ψαρό-μεζέδες. 
 
5η Ημέρα: Αναχώρηση 
 

  Τιμές (Ευρώ/άτομο)   Περίοδος  Β    Περίοδος  Α  
 Διαμονή σε Bungalows 2 κλινο 3 κλινο 4 κλινο 2 κλινο 3 κλινο 4 κλινο 

Ι) Μετακινήσεις με δικό σας 
μέσο 168 140 123 196 157 140 
ΙΙ) Μετακινήσεις με δικό μας 
μέσο 309 281 264 373 333 316 

 

   Περίοδος  Α: Ιούλιος & Αύγουστος     
Περίοδος  Β: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάης, Ιούνης, Σεπτέμβριος, Οκτώβρης 

 
 
Στην τιμή (Ι) συμπεριλαμβάνονται => Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε οικογενειακή 
κατοικία-μεζονέτα, Πρωινό με βιολογικά τοπικά προϊόντα, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 
του οινοποιείου και στον αμπελώνα, πεζοπορία στο μοναδικό ελατόδασος και στα 
λουτρά του Αγίου Βάρβαρου με τις φυσικές πισίνες, ένα pick nick με βιολογικά 
προϊόντα, επίσκεψη στην αρχαία πόλη της Τορύβειας, το ΦΠΑ.    
Στην τιμή (ΙΙ) συμπεριλαμβάνονται => Όλα τα προαναφερόμενα, καθώς και όλες οι  
μετακινήσεις (Παραλαβή από το αεροδρόμιο, καθημερινές μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, επιστροφή στο αεροδρόμιο) 
 
 
Περίοδος υλοποίησης:       Μάρτιος-Οκτώβρης  
Τιμή :   123–373  / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) 
Minimum συμμετοχής:      6 άτομα (για λιγότερα άτομα επικοινωνήστε μαζί μας για τις 
τιμές) 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Σωματική αντοχή σε μεγάλες αποστάσεις και δύσβατες 
περιοχές, Βασική γνώση κολύμβησης  
Πρέπει να έχετε μαζί σας =>  Μαγιό, Καπέλο , Πετσέτα, Γυαλιά ηλίου, Αντηλιακό, 
Παπούτσια κατάλληλα για κάθε δραστηριότητα, Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά). 
 


