
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

Κέντρο Ενημέρωση Επισκεπτών 

Λίμνης Τυχερού  

Info : koinseppratto@gmail.com  

Fc : Κοινσεπ Πραττω 

Τηλ.:  698 598 9801  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΆ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ  
 

 

* Υποδοχή γκρουπ στο Τουριστικό Κέντρο της Λίμνης Τυχερού. 

 

Εκεί παρέχεται στους επισκέπτες πλήρη εικόνα και ενημέρωση όσων αφορά τα επισκέψιμα μέρη 

της  Δημοτικής Ενότητας Τυχερού μέσω προβολής ολιγόλεπτου video και μια πρώτη αναφορά για 

τα απολιθωμένα ευρήματα σε ένα εκθετήριο μερικών από αυτών που στεγάζεται στο Τουριστικό 

Κέντρο. 

Επίσης στον ίδιο χώρο λειτουργεί πωλητήριο με souvenir, παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και 

αναψυκτήριο.   

(Χωρητικότητα αίθουσας προβολής 50 άτομα) 

 

* Βόλτα περιμετρικά της λίμνης. 

 

Με αφετηρία το Τουριστικό Κέντρο που βρίσκεται και αυτό διπλά στη λίμνη  υλοποιείται 

περιμετρικός περίπατος γύρο από αυτήν με προορισμό το ξενώνα Θράσσα και τις εγκαταστάσεις 

του πρώην Ιππικού Ομίλου Τυχερού όπου την δεδομένη χρονική στιγμή δίνεται η δυνατότητα μόνο 

της παρατηρήσεις των αλόγων.  

Δυνατότητα παραμονής στον περιβάλλον χώρο της λίμνης ο οποίος διαθέτει παιδική χαρά, 

αθλητικούς χώρους, μεγάλους χώρους πράσινου για παιχνίδι και πικ νικ.   

 

* Προορισμός το Φυλακτό. 

 

Μικρο χωρίο της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού με ιστορία 25 εκ. χρόνων βάση των ανακαλύψεων 

που έγιναν το 1999 από τον καθηγητή Παλιοντολογίας κ. Βελιτζέλο φέροντας στο φως 

απολιθωμένα ευρήματα  με χαρακτηριστικό τον απολιθωμένο κορμό τύπου Δρυός 19 μέτρων που 

βρίσκεται στο Φυλακτό.  

Επίσης στο πρώην δημοτικό σχολείο του οικισμού λειτουργεί το Κέντρο Οικοτεχνίας και στον 

προαύλιο χώρο υπάρχει μια μεγάλη υπαίθρια έκθεση μικρών απολιθωμάτων.  

 

* Προορισμός η Λευκίμμη. 

 

Στο παραδοσιακό χωρίο Λευκίμμη μπορούμε να επισκεφτούμε το απολιθωμένο δάσος με την 

αντίστοιχη έκθεση που λειτουργεί στο σημείο, το μουσείο Άρτου και Σίτου και τους  Ιερους  Ναούς 

Γενεσίου της Θεοτόκου που η θεμελίωσή του χρονολογείτε το 13ο αιώνα και Κοιμήσεως Θεοτόκου 

που χρονολογείται τον 17ο με 18ο αιώνα. 

 

Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται σύμφωνα με τον χρόνο που έχετε στην διάθεσή 

σας και φυσικά μπορείτε να προτείνετε και να διαλέξετε τι από αυτά θέλετε να ακολουθήσετε! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085812904477&__cft__%5b0%5d=AZV39FTu46aqj1Wu0cwOVvy0xr1or1KAdB3450njjlSu9vxmmnMFX9fj99Z_tzOsuaUzD-bIDfSu4Ot5v-J4RZUT_JP9K7qBB0m0A-vEtAvKxL0DSSxCqPXPVS-3h5Rbf3AjT3vTsAf8K5AWoHc1rZ1txR23H3lMGQdNvVcVqrKmPYyU1xtNwILLkGzvKn6DidU&__tn__=-%5dK-R

