
 

 

Κυλλήνη – Καλόγρια  

 

 

 

 

Η περιοχή της Κυλλήνης είναι κυρίως γνωστή για τις εξωτικές της αμμουδιές, τις ιαματικές της 

πηγές, τα λασπόλουτρα, αλλά και για το λιμάνι της και τη μαρίνα, απ’ όπου πολλοί είναι 

αυτοί που παίρνουν το πλοίο για τη Ζάκυνθο ή το ιστιοπλοϊκό τους για το Ιόνιο. Ο ιδανικός 

συνδυασμός για τις διακοπές σας στην Κυλλήνη είναι η επίσκεψη και στην Καλόγρια Αχαΐας, 

όπου και στην οποία  πέρα από τις μοναδικές παραλίες θα βρείτε και πολυτελή ξενοδοχεία 

και spa, χωρίς βέβαια να λείπουν τα κάμπινγκ και οι θαλάσσιες δραστηριότητες, αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Σόσο η περιοχής της Κυλλήνης, όσο και η Καλόγρια Αχαΐας, αποτελούν από τις πιο 

οικονομικές προτάσεις κατατάσσονται στους κορυφαίους καλοκαιρινούς κυρίως 

προορισμούς και για τους κατοίκους της Αττικής, αλλά και της ευρύτερης Πελοποννήσου, 

χάρης κυρίως της ευνοϊκής τους τοποθεσίας και των μαγευτικών τους παραλιών με τις 

απέραντες χρυσές αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά τους.  

 

 

 

 

 Κυλλήνη - Θερμοκρασία*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 6 8 9 9 14 19 23 23 20 13 10 5 

Μεγ(°C) 14 15 18 23 27 31 33 33 30 22 19 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 Κυλλήνη – Θερμοκρασία θάλασσας 

 
 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Απολαύστε το μπάνιο στην παραλία της Κυλλήνης και της Καλόγριας 

 Αποδράστε στα Λουτρά Κυλλήνης 

 Ανεβείτε στο Κάστρο Χλεμούτσι 

 Επισκεφτείτε το Μοναστήρι Βλαχέρενας 

 Πραγματοποιήστε μονοήμερη εκδρομή στην Πάτρα   

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Κυλλήνη (Ηλείας) , Καλόγρια (Αχαΐας) 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος 

 Απόσταση από Αθήνα: 3 ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 51€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 16 15 16 16 19 23 26 26 26 23 20 18 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Κάστρο Χλεμούτσι  
 

Σο κάστρο Χλεμούτσι, γνωστό κι ως κάστρο Κυλλήνης, 

βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Χελωνάτα και αποτελεί 

σπουδαίο παράδειγμα οχυρωματικής τεχνικής.  Σο κάστρο 

το έχτισε μέσα σε τρία χρόνια ο Βιλλεαρδουίνος από τα 

χρήματα που είχε πάρει από τον λατινικό κλήρο, ενώ κατά 

τη λειτουργία του, οι Φράγκοι εντός του κάστρου άρχισαν 

να κόβουν και τα πρώτα τους νομίσματα, τα ονομαζόμενα 

τορνέζια.  

 

 

2. Λουτρά Κυλλήνης  
 

 

Σα λουτρά από τα αρχαία χρόνια ήταν γνωστά για τις 

θεραπευτικές τους πηγές και ιδιότητες. Μέχρι και σήμερα 

χιλιάδες είναι αυτοί που επισκέπτονται τα λουτρά με σκοπό 

να θεραπεύσουν κάποια πάθηση τους. Πέρα από τα 

ιαματικά νερά και τις θεραπευτικές λάσπες, μπορείτε ακόμη 

να θαυμάσετε και τα ερείπια των Ρωμαϊκών λουτρών.  

 



3. Μοναστήρι Βλαχέρενας  

 
Σο βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας είναι 

γυναικείο και το καθολικό του είναι τρίκλιτη βασιλική με 

εξωνάρθηκα, εσωνάρθηκα, πρόναο και κυρίως ναό. Σο 

μοναστήρι, άρχισε να χτίζεται κατά τη Βυζαντινή Εποχή, 

τέλη του 12ου αιώνα και ολοκληρώθηκε από τους 

Φράγκους. το εσωτερικό του, θα βρείτε αξιόλογες 

τοιχογραφίες και την υπέροχη εικόνα της Παναγίας της 

Βλαχέρνας, ενώ εορτάζει στις 8 επτεμβρίου, την ημέρα 

των Γενεθλίων της Θεοτόκου.  

 

 

 

4. Νησάκι Καυκαλίδας 
 

 

Βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά από το λιμάνι της Κυλλήνης και 

η πρόσβαση γίνεται με τη βάρκα από την απέναντι ακτή. 

το νησάκι θα δείτε Ρωμαϊκούς τάφους και ερείπια ενός 

παλαιοχριστιανικού ναού. ήμα κατατεθέν αποτελεί ο 

φάρος στο κέντρο του νησιού, ο οποίος κατασκευάστηκε 

το 1906 ύψους 15 μέτρα.  
 
 

 
 

 

5. Παραλία Καλόγριας   

 
 

Η παραλία της «Καλόγριας» γνωστή κι ως «Καλογριάς» 

είναι μια οργανωμένη και από τις πιο φημισμένες της 

Αχαΐας. Η παραλία αποτελείται από μια τεράστια παραλία 

με μήκος 9 χιλιόμετρα, με ατελείωτη αμμουδιά και υπέροχα 

πεντακάθαρα νερά. Σην μοναδική ομορφιά της έρχεται να 

συμπληρώσει το δάσος της τροφυλιάς που απέχει 

ελάχιστα λεπτά από την παραλία.  

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Πεζοπορία 

 

Για τους λάτρεις  της πεζοπορίας, υπάρχουν 

συγκεκριμένες διαδρομές ειδικά διαμορφωμένες για να 

ανακαλύψετε τόσο τη φύση , όσο και την περιοχή. Μερικές 

από τις πιο φημισμένες πεζοπορικές διαδρομές είναι, στο 

δάσος τυμφαλία καθώς και στο όρος Κυλλήνης. Ωστόσο 

μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας διαδρομή 

απολαμβάνοντας τη φύση και εξερευνώντας τις περιοχές.  

 



 

2) Θαλάσσια σπορ  

 

Σόσο η παραλία Κυλλήνης, όσο και της Καλογριάς, 

αποτελούν μια απέραντη όαση που εκτός από τις 

ξαπλώστρες και τις ομπρέλες θα βρείτε και πολλές 

δραστηριότητες. υγκεκριμένα, μπορείτε να απολαύσετε 

γήπεδο beach Volley, καθώς και σύγχρονες 

εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ όπως θαλάσσιο ski, 

αλεξίπτωτο, μπανάνα και windsurf. Πολλά είναι τα 

ξενοδοχεία που έχουν χτιστεί και βρίσκονται απέναντι από 

την παραλία. Σα ξενοδοχεία αυτά λοιπόν σας παρέχουν 

επιπλέον πισίνες και νεροτσουλήθρες, γήπεδα τένις, μίνι soccer, μίνι γκολφ και γήπεδο 

μπάσκετ.   

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 Καγιανάς 

 

 

Μαγειρεμένες τριμμένες ντομάτες με αβγά, κομμάτια από 

χοιρινό παστό, ελαιόλαδο, φρέσκο πιπέρι και ρίγανη, 

αποτελούν ε τα συστατικά του πεντανόστιμου καγιανά, 

που σίγουρα θα βρείτε σε όλες τις ταβέρνες τις περιοχής.  

 

 

 

 

 

 Κόκορας κοκκινιστός  

 

 

Σο αγαπημένο αυτό παραδοσιακό πιάτο περιέχει χωριάτικο 

κόκορα, μαγειρεμένο σε κατακόκκινη σάλτσα, γι’ αυτό και 

το όνομα του, συνοδευόμενος είτε με χειροποίητες 

χυλοπίτες, είτε με χοντρά μακαρόνια και αρκετή τριμμένη 

μυζήθρα. 

 

 

 

 

 Καρυδόπιτα   

 

 

Θυμίζει μεν με τη γνωστή καρυδόπιτα, ωστόσο αποτελείται 

από λιγότερο καρύδι και συνοδεύεται συχνά με παγωτό, 

ενώ αποτελεί το τέλειο επιδόρπιο για να ολοκληρωθεί κάθε 

παραδοσιακό γεύμα. 

 

 

 



 Γουρνοπούλα  

 

 

Η γουρνοπούλα είναι ένα αρκετά δημοφιλές, 

παραδοσιακό φαγητό της Πελοποννήσου. Πρόκειται για 

γουρούνι στο φούρνο, το οποίο αφού ψηθεί αρκετές 

ώρες, τοποθετείται σε θερμό, γυάλινο θάλαμο και πωλείται 

με το κιλό. Η τραγανή του πέτσα, σε συνδυασμό με το 

κρέας του, το οποίο έχει σιγοψηθεί και ουσιαστικά λιώνει 

στο στόμα, είναι ο απόλυτος μεζές.  

 

 

  


