Πολυλίμνιο:
φύσης !
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Το Πολυλίμνιο είναι ένας επίγειος παράδεισος
στη Μεσσηνία, κοντά στο χωριό Χαραυγή και
απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη της
Καλαμάτας.
Εκεί θα δείτε σε πολλά επίπεδα να σχηματίζονται λίμνες και
καταρράκτες από τα νερά που διέρχονται μέσα από το Φαράγγι
του Πολυλιμνίου. Οι πινακίδες αρχίζουν από το χωριό Καζάρμα
που βρίσκεται πάνω στο δρόμο, προς Πύλο. Εκεί θα στρίψουμε
αριστερά και στο χωριό Χαραυγή που είναι λίγα μέτρα πιο κάτω
και αμέσως μετά ξεκινάει το φυσικό θαύμα που αποκαλύπτεται
το μυστικό.
Στο φαράγγι του Πολυλίμνιου το ανάγλυφο του εδάφους έχει
σχηματίσει, μέσα στην πλούσια, υδροχαρή βλάστηση, ένα
μοναδικό σύμπλεγμα καταρρακτών και λιμνών.

Μετά από μία διαδρομή σε χωματόδρομο και ένα πλακόστρωτο
κομμάτι μέσα στο πράσινο ξεπροβάλει το φαράγγι στο
Πολυλίμνιο. Ένα καλά κρυμμένο φαράγγι με αρκετές λιμνούλες,
τρεχούμενα νερά και καταρράκτες. Τα νερά παγωμένα με ένα
υπέροχο γαλαζοπράσινο χρώμα. Σε κάποια σημεία οι επισκέπτες

μπορούν να κάνουν μπάνιο. Τα βράχια είναι απόκρημνα και
γλιστρούν γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και κατάλληλα
παπούτσια.
Μία μοναδική εμπειρία που σίγουρα θα σας αφήσει με τις
καλύτερες εντυπώσεις. Απλά οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να
έχουν φτιάξει το δρόμο. Δεν επιτρέπεται με τόση τουριστική
κίνηση να είναι χωματόδρομος! Αυτές έχουν τα ονόματα, του
Ιταλού, του Πανάγου, της Καδούλας, της Κάδης, της
Μαυρόλιμνας είναι μερικές από τις κλιμακωτές λίμνες με τους
αντίστοιχους μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες που θα
συναντήσετε.

Εντυπωσιακότερος όλων είναι αυτός της Κάδης, τα νερά του
οποίου πέφτουν από ύψος 25 μέτρων δημιουργώντας και τη
μεγαλύτερη λίμνη. Σε αυτόν οι λάτρεις της δράσης δοκιμάζουν
rappel, ενώ οι λιγότερο ριψοκίνδυνοι απολαμβάνουν βουτιές
από τα βράχια και κολύμπι. Οι ντόπιοι έχουν φροντίσει να
αναδείξουν την ομορφιά του τόπου, ενώ η περιήγηση μέχρι τον
καταρράχτη της Κάδης είναι πανεύκολη χάρη στα γεφυράκια, τα
σιδερένια πατήματα και το πλακόστρωτο μονοπάτι. Το φαράγγι
απέχει 32 χιλιόμετρα περίπου από την Καλαμάτα.
Οι λίμνες αυτές μέχρι πριν 15-20 χρόνια ήταν καλά κρυμμένες
και τις ήξερες κάποιοι ντόπιοι, που όμως δεν γνώριζαν την
αξία αυτού του φυσικού θαύματος, αλλά πλέον ο χώρος έχει

αξιοποιηθεί, ενώ διαθέτει και δύο χώρους στάθμευσης για
όσους θέλουν να δουν το Πολυλίμνιο από κοντά.
Οι επισκέπτες σε μια διαδρομή συνολικά τριών χιλιομέτρων στο
Πολυλίμνιο θα συναντήσουν και τις 15 διαδοχικές λίμνες με τα
παράξενα ονόματα που αναφέραμε λίγο πιο πάνω (Kαδούλα,
Μαυρολίμνα, του Τυχερού, του Ιταλού, του Πανάγου, της
Σταθούλας και άλλα) και φυσικά στα καθαρά νερά τους μπορούν
να κάνουν μπάνιο. Ο καταρράκτης της Κάδης εκεί ρίχνει τα
νερά του από ύψος 25 μέτρων.

Οι λίμνες στο Πολυλίμνιο αποτελούν φυσικά και ένα μοναδικό
βιότοπο ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Ένα πλήθος από έντομα
όπως πεταλούδες, λεπιδόπτερα αλλά και κουνούπια αποτελούν
τροφή για ένα πλήθος εντομοφάγων πουλιών, τα οποία βρίσκουν
ασφαλές καταφύγιο στους πυκνούς θάμνους, αλλά και στα
φυλλώματα των δέντρων.
Στις λιμνούλες του Πολυλιμνίου θα διακρίνετε μικρά ψάρια,
μαύρα καβούρια του γλυκού νερού, αμφίβια, ερπετά και μικρά
θηλαστικά.
Ντόπιοι, (όσοι δεν το έχουν ακόμη επισκεφθεί) Έλληνες, από
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και φυσικά ξένοι από όλη τη Γη,

αξίζουν να επισκευθούν αυτό το φυσικό θαύμα και να είστε
σίγουροι ότι θα αποζημιωθείτε !

Παραλία Μπούκας Μεσσήνης
Η παραλία της Μπούκας είναι μία από τις μεγαλύτερες και
καλύτερα οργανωμένες παραλίες στον Μεσσηνιακό Κόλπο.
Είναι αχανής, και αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, μπορείτε
να περπατήσετε παραθαλάσσια από την Μπούκα ως το Πεταλίδι. Η
παραλία της Μπούκας αποτελεί τμήμα της ακτής του Δήμου
Μεσσήνης, που έχει συνολική έκταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων !
Η παραλία της Μπούκας είναι αρκετά φαρδιά με ψιλή άμμο και
είναι οργανωμένη και διαθέτει πληθώρα και ποικιλία υποδομών.
Σε αυτήν, εκτός από δροσιστικές βουτιές στα νερά του
Μεσσηνιακού Κόλπου μπορείτε να κάνετε και θαλάσσια σπορ.

Εκεί επίσης θα βρείτε, εκτός από τις ομπρέλες και τις
ξαπλώστρες, και μπιτς μπαρ, γήπεδο για βόλεϊ, ντους,
αποδυτήρια αλλά και ναυαγοσώστη.
Πάνω από την παραλία της Μπούκας κοντά στον δρόμο θα βρείτε
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, καφετέριες και πολλά μπαράκια,
που τα καλοκαιρινά βράδια γεμίζουν κόσμο.
Η παραλία της Μπούκας βραβεύεται κάθε χρόνο, από το 2004
μέχρι και σήμερα, με Γαλάζια Σημαία λόγω της καθαρότητας της
θάλασσάς της, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει. Από την πόλη της Μεσσήνης απέχει 5 χιλιόμετρα, ενώ
από την Καλαμάτα απέχει 15 χιλιόμετρα.

Χρυσή Ακτή ή Μάτι
Η Χρυσή Ακτή ή Μάτι, – όπως τη λένε οι ντόπιοι, είναι μια
πλατιά και απέραντη μήκους 4,5 χλμ παραλία, με χρυσή
αμμουδιά παραλία, για αυτό και αποκαλείται «Χρυσή Ακτή».
Απέχει (11) χλμ από τους Γαργαλιάνους και αποτελεί την
συνέχεια της παραλίας Ρωμανού προς Βορρά. Είναι από τις
δημοφιλέστερες παραλίες της περιοχής.
Η Χρυσή Ακτή χαρακτηρίζεται από το έντονο χρυσαφί χρώμα της
αμμουδιάς της και την μεγάλη σε μήκος έκτασή της. Είναι μια
οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες και κάπου στα
μέσα της παραλίας θα βρείτε αναψυκτήριο και γήπεδο beach
volley, ενώ υπάρχει πάντα κάποιο ήσυχο σημείο για αυτούς που
δε θέλουν κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να
συναντήσετε και χελώνες caretta-caretta που βγαίνουν στην
ακτή για την ωοτοκία τους. Επίσης, η ακτή προσφέρει πολλές
δραστηριότητες θερινού αθλητισμού (surfing, κανό, kite,
θαλάσσιο σκι, τζετ-σκι). Η πρόσβαση με το αυτοκίνητο είναι
εύκολη , ενώ η απόσταση από την γραφική Πύλο είναι επίσης
μικρή.

Το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο. Στην αρχή, εκεί που
καταλήγει ο δρόμος από τους Γαργαλιάνους, θα συναντήσετε
πολύ κόσμο. Όσο απομακρύνεστε πρoς τα ο κόσμος λιγοστεύει
και μπορείτε εκεί να απολαύσετε το μπάνιο σας με την παρέα
σας.
Στο βάθος. -νότια- εκεί σχεδόν που τελειώνει η παραλία,
κοντά στο χωριό Ρωμανός, είναι οι εγκαταστάσεις του
παγκοσμίως γνωστού COSTA NAVARINO.

To όνομα της, που είναι μια από τις μεγαλύτερες παραλίες,
από την πολύ ψιλή και ξανθιά αμμουδιά της. Στην είσοδο της
υπάρχουν αρκετές θέσεις parking. Η παραλία προσφέρεται για
άτομα κάθε ηλικίας. Τα παιδιά θα απολαύσουν παιχνίδια στην
αμμουδιά και στο ποταμάκι, ενώ οι μαγαλύτεροι θα χαλαρώνουν
στο μπαρ.
Αν κάποιοι
μπορείτε να
περισσότερη
πέρα και να
βλέμματα.

από εσάς θέλετε
κάνετε wind ή kite
ησυχία, δεν έχουν
απολαύσουν την την

και λίγη περιπέτεια, τότε
surf. Aν πάλι κάποιοι θέλουν
παρά να περπατήσουν λίγο πιο
ησυχία πέρα από τα αδιάκριτα

