
 

 

Ναύπακτος - Γαλαξίδι 

 

 

 

 

Η Ναύπακτος βρίσκεται στους πρόποδες της Πίνδου και στην είσοδο του Κορινθιακού 

κόλπου αποτελώντας, λοιπόν, από τα πιο σπουδαία της προνόμια καθώς συνδυάζει άψογα 

βουνό και θάλασσα. Αποτελεί έναν προορισμό, ο οποίος θα σας προσφέρει μοναδικές 

εικόνες και στιγμές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά από την 

Ναύπακτο θα βρείτε το Γαλαξίδι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένας παραδοσιακός οικισμός 

με μια αρχοντική ομορφιά που θα σας μαγέψει.  

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Οι περιοχές αποτελούν πόλο έλξης όλη την περίοδο του χρόνου, ωστόσο την μεγαλύτερη 

ζωντάνια στην Ναύπακτο θα τη συναντήσετε κυρίως το καλοκαίρι. Οι χαλαρές βόλτες στο 

γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι, το κάστρο, η παλιά πόλη και τα πλακόστρωτα καλντερίμια της, 

οι πεντακάθαρες παραλίες, η νυχτερινή διασκέδαση και οι αμέτρητες εναλλακτικές 

δραστηριότητες, θα σας μαγέψουν. Όσον αφορά το Γαλαξίδι, η πόλη είναι ζωντανή όλο το 

χρόνο με το καλοκαίρι να σημειώνει τη μεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών, αλλά και κυρίως το 

καρναβάλι χάρης το παραδοσιακό έθιμο με τα αλευρομουντζουρώματα, τα οποία 

πραγματοποιούνται την Καθαρά Δευτέρα.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

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

Ελαχ(°C) 7 9 10 11 14 19 23 24 20 14 10 5 

Μεγ(°C) 13 16 19 23 26 31 33 33 29 22 19 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε το κάστρο της Ναυπάκτου 

 Περπατήστε στο λιμάνι, στο Στενοπάζαρο και την άνω Χώρα 

 Μεταβείτε στη νήσο, τα Τριζόνια 

 Επισκεφτείτε Μουσεία 

 Απολαύστε μοναδικές δραστηριότητες  

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Αιτωλοακαρνανίας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ½ ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 56€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 
1. Κάστρο της Ναυπάκτου 

 

Το κάστρο της Ναυπάκτου δεσπόζει στην κορυφή του 

λόφου πάνω από την πόλη και αποτελεί ένα από τα πιο 

καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ελλάδα.  Δεν υπάρχει 

ακριβής πηγή για τη μορφή που είχε το κάστρο στους 

αρχαίους χρόνους. Το πιθανότερο είναι να μην είχε τη 

σημερινή του μορφή με τα πέντε διαζώματα, αλλά να τα 

απέκτησε κατά την Βενετική κυριαρχία, ωστόσο το μόνο 

βέβαιο είναι πως υπήρχαν τα τείχη.  

 

 

 
2. Λιμάνι Ναυπάκτου 

 

Το λιμάνι αποτελείται από τους δύο βραχίονες του 

κάστρου, οι οποίοι ξεκινούν από την κορυφή του λόφου 

και καταλήγουν στη θάλασσα, όπου με δύο πύργους 

κλείνουν την είσοδο του λιμανιού. Το μικρό και γραφικό 

λιμάνι έχει σχήμα πετάλου με άνοιγμα εισόδου 35m. Σήμερα 

δέχεται καθημερινά, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, 

δεκάδες μικρά κρουαζιερόπλοια με εκδρομείς απ’ όλο τον 

κόσμο. 



3. Το ρολόι 

 
Το ρολόι της Ναυπάκτου, είναι το πιο νέο μνημείο της 

ιστορικής πόλης της Αιτωλοακαρνανίας και χτίστηκε το 

1914 από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ Δομβοϊτη επάνω στο 

βυζαντινό κάστρο, θυμίζοντας την ώρα στους κατοίκους. 

Ο κορμός του είναι τετραγωνικής διατομής, κτισμένος από 

πέτρα και στο εσωτερικό τμήμα βρίσκεται η καμπάνα του 

ρολογιού, που ο ήχος της, τον οποίο οι ντόπιοι 

αποκαλούν και Σαραφείμ προς τιμή του εμπνευστή 

του, ακούγεται όταν το ρολόι “χτυπήσει” ακριβώς. 

 

 
4. Στενοπάζαρο 

 
Το Στενοπάζαρο πρόκειται για ένα πλακόστρωτο γραφικό 

σοκάκι με διώροφα παραδοσιακά κτίρια που σφύζει από 

χρώμα και ζωή, με προσεγμένα μαγαζιά και καλή νυχτερινή 

ζωή. Απολαύστε τη βόλτα σας, τον καφέ σας ή και το 

φαγητό σας και βρείτε επίσης την επιβλητική πέτρινη βρύση 

στη βάση του μεγάλου πλατάνου κοντά στην εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου. 

 

 

 

 

5. Άνω Χώρα  

 
Η Άνω Χώρα (πρώην Μεγάλη ή Ανω Λομποτινά)  βρίσκεται 

ανατολικά στις πλαγιές της βουνοκορφής Σύρτα της 

μεγάλης οροσειράς της Παπαδιάς. Η Μεγάλη ή Άνω 

Λομποτινά είναι συνδεδεμένη με την μεγάλη βυζαντινή 

οικογένεια των Καναβαίων και αποτελεί από τα πιο όμορφα 

αξιοθέατα του χωριού. Τα δάση του αποτελούν ένα φυσικό 

μωσαϊκό που αποτελείται από πλήθος διαφορετικών 

δέντρων όπως καστανιές, έλατα, βελανιδιές και πάρα 

πολλές πηγές. 

 

 

 
6. Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου  

 

 

Ένα από τα καλύτερα μουσεία της Ελλάδας και κατά 

πολλούς επισκέπτες θεωρείται και το καλύτερο βάση της 

θεματολογίας του. Στο μουσείο θα βρείτε σπάνια ιστορικά 

ναυτικά ευρήματα και φιλοτελικές συλλογές, όλα 

βασιζόμενα σε μια τεράστια ιστορική αναδρομή της 

Ελληνικής κληρονομιάς. 

 

 

 

 



7. Σπηλιά 

 
Η Σπηλιά στο Γαλαξίδι, γνωστή κι ως Κάρκαρος για τους 

παλιούς Γαλαξιδιώτες, βρίσκεται στην πλατεία Νικολάου 

Μάμα, η οποία είναι και η κεντρική πλατεία της παραλίας 

του Γαλαξιδίου. Πρόκειται για ένα φυσικό, θολωτό, μικρό 

σπήλαιο μέσα στο βράχο, που εντυπωσιάζει κάθε 

επισκέπτη, καθώς είναι σπάνιο να βλέπει κανείς μια σπηλιά 

στο κέντρο μιας σύγχρονης πόλης, όπως είναι το 

σημερινό Γαλαξίδι.  

 

 

 
8. Τριζόνια 

Τα Τριζόνια περικλείονται από τρία μικρότερα νησάκια τον 

Αγ. Ιωάννη, το Πλανέμι και το Πρασούδι. Στα Τριζόνια έχει 

διατηρηθεί το παραδοσιακό τοπικό χρώμα και η φυσική 

ομορφιά του νησιού, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η 

κυκλοφορία τροχοφόρων (αυτοκίνητα - μηχανάκια). Θα 

συναντήσετε μια πλούσια βλάστηση που περιλαμβάνεται 

από ελιές, αμυγδαλιές, αμπέλια, φραγκοσυκιές, 

δενδροκυπάρισσα, πυκνούς σχίνους, πουρνάρια και 

ευκαλύπτους.  
 

 

Δραστηριότητες 

 
1) Πεζοπορία 

 

Η πεζοπορία αποτελεί πλέον παραδοσιακό τρόπο 

απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος και κορυφαία 

φυσική άσκηση. Στην περιοχή υπάρχουν κυρίως τέσσερεις 

πεζοπορικές διαδρομές που βασίζονται στον παλιό 

συνδετικό ιστό μονοπατιών ανάμεσα στα χωριά Άνω 

Χώρα, Κάτω Χώρα, Πόδος, Αμπελακιώτισσα και 

Κρυονέρια. Οι διαδρομές περνούν μέσα από δάση με 

έλατα, καστανιές και πλατάνια, ενώ η παραποτάμια 

βλάστηση θα σας εντυπωσιάσει.  

 

 

 

2) Ποδηλασία 

 

Η περιοχή της Ναυπακτίας είναι γνωστή και για τα 

σηματοδοτημένα μονοπάτια ποδηλασίας της σε μεγάλη 

έκταση, ενώ φημίζεται και για την ετήσια διοργάνωση 

αγώνων ποδηλασίας. Έχετε τη δυνατότητα να 

συμμετάσχετε  στους αγώνες, απολαμβάνοντας την 

πανέμορφη τοποθεσία και το φυσικό περιβάλλον της 

Ναυπακτίας ή απλά να περιηγηθείτε στις διαδρομές, είτε με 

το ποδήλατο σας, είτε εάν επιθυμείτε να ενοικιάσετε κάποιο 

στην περιοχή.  



3) Kite Surfing  

 

 

Η παραλία Γρίμποβο στην πόλη της Ναυπάκτου είναι μία 

από τις καλύτερες και ασφαλέστερες παραλίες για kite 

surfing στην Ελλάδα. Μπορείτε να ζήσετε τη μοναδική 

εμπειρία ακόμα κι αν δεν έχετε ξανακάνει με τη βοήθεια 

ειδικών και σύγχρονου εξοπλισμού στα ζεστά και ρηχά 

νερά της παραλίας.    

 

 

 

 

 

4) Rafting & kayaking  

 

Οι επιλογές δραστηριοτήτων είναι πολλές, γι’ αυτό αν 

αναζητάτε την περιπέτεια τότε ο ποταμός Εύηνος και η 

γέφυρα Μπανιά προσφέρονται για ένα εκπληκτικό rafting 

και kayak. Η κατάβαση του ποταμού γίνεται με φουσκωτά 

και φυσικά με τη συνοδεία έμπειρων οδηγών και 

εκπαιδευτών που θα σας προσφέρουν επίσης και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. 

 

 

 

 

 

5) Διαδρομές με 4Χ4  

 

 

Η Ορεινή Ναυπακτία αποτελεί την ιδανική περιοχή για 

εξορμήσεις με όχημα 4Χ4. Εκατοντάδες χιλιόμετρα 

χωματόδρομοι μέσα στο πανέμορφο δάσος σας 

περιμένουν για να τους εξερευνήσετε. Μπορείτε, είτε να 

έρθετε με το δικό σας αυτοκίνητο ή να ενοικιάσετε στην 

Ναύπακτο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

Η Ναύπακτος αν και δε 

διαθέτει κάποια πλούσια 

τοπική κουζίνα ή κάποιο 

παραδοσιακό φαγητό, 

θα βρείτε πεντανόστιμες 

επιρροές από τις 

ευρύτερες περιοχές της 

Πελοποννήσου. Στην 

πόλη, επικρατεί μια 

μεγάλη ποικιλία κρεατικών και θαλασσινών, δεδομένου του άφθονου κυνηγιού και του 

ψαρέματος που επικρατεί. Έτσι λοιπόν, με την επίσκεψη σας στην Ναύπακτο μην παραλείψετε 

να απολαύσετε μαγειρεμένα σε διάφορες μορφές, εξαιρετικά ντόπια κρέατα, όπως γίδα, 

αγριομόσχαρο, ζαρκάδι, κοτσύφια και φυσικά αγριογούρουνο.  Επίσης θα βρείτε αρκετά 

εστιατόρια με φαγητά και κουζίνες από το εξωτερικό, όπως στο ιστορικό λιμάνι θα βρείτε 

μαγαζί με ιταλική κουζίνα, που θα φάτε τις πιο νόστιμες πίτσες. Τέλος, ολοκληρώστε το κάθε 

σας φαγητό με μοναδικά γλυκά του κουταλιού, όπως γλυκό σταφύλι, ενώ δροσιστείτε με τις 

δυο τοπικές μπύρες της Ναυπάκτου, που παράγει η πρώτη μικροζυθοποιία της περιοχής.  


