
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ – Τισαίο Όρος
Αναχώρηση Παρασκευή βράδυ 23.00 για τον Πλατανιά Νομού
Μαγνησίας (Νότιο Πήλιο). Διαμονή στο κάμπινγκ Louisa ή σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Σάββατο 11/06/2022: Κυκλική διαδρομή 8 ωρών, στα καλντερίμια και
μονοπάτια του Νότιου Πηλίου, από Πλατανιά - Προμύρι - Κατηγιώργη - 
Πλατανιά , με ενδιάμεσες στάσεις σε οικισμούς, μπάνιο και φαγητό
στην παραλία κατηγιώργης 
Κυριακή 12/06/2022 : Ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του Τισαίου,
τον Εύζωνο, διάσχιση μέρους της κορυφογραμμής, διαδρομή που σε αποζημιώνει με εκπληκτική θέα
σε Αιγαίο Πέλαγος και Παγασητικό, με κατάληξη στο Τρίκερι Μαγνησίας. 
Δευτέρα 13/06/2022 : Πεζοπορική διαδρομή σε μονοπάτι του Νότιου Πηλίου και επιστροφή στην Αθήνα.
Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν. 
Αρχηγοί: Χαραλαμπόπουλος Φώτης, Γαροφαλάκης Μιχάλης.
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ΔΑΣΟΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
Πανέμορφη κυκλική διαδρομή, με αφετηρία την Βλαχοκερασιά
Αρκαδίας, που διασχίζει δάση με τρεχούμενα νερά από τις πηγές
του Ευρώτα και λιβάδια με ανοιξιάτικα χρώματα.
Στη διαδρομή υπάρχουν περάσματα με σταθερά σχοινιά.
Η διαδρομή απευθύνεται αυστηρά σε πεζοπόρους με καλή φυσική
κατάσταση. 
Ω.Π. 8 / Β.Δ. 2+ / Υ.Δ. ±450μ / 15χλμ.
Αρχηγοί: Βασιλόπουλος Γρηγόρης, Λαφογιάννης Δημήτρης

ΑΡΜΑ - VIA FERRATA
Παράλληλη κίνηση με το φαράγγι σε ασφαλισμένη διαδρομή.
Απαιτείται ευχέρεια κίνησης σε πεδίο εκτός μονοπατιού.
Απαραίτητος εξοπλισμός για via ferrata
(μποντριέ, κράνος, τρείς ιμάντες, δυο καραμπίνερ ασφαλείας) 
Ω.Π. 8 / Β.Δ. 3 / Υ.Δ. ±630μ
Αρχηγοί: Πλέγας Χάρης, Καϊκουσίδης Γιάννης
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Πάντα Βρέχει
River-trekking, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και όμορφες
ποταμίσιες διαδρομές στην Ελλάδα, μέσα από την κοίτη του
Κρικελοπόταμου προς το «Πάντα Βρέχει».
Διαμονή στο χωριό Κρίκελλο σε κατάλληλο χώρο με
σκηνές ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Ω.Π. 6 / Β.Δ. 2 / Υ.Δ. 0μ
Αρχηγοί: Χαραλαμπόπουλος Φώτης, Λαφογιάννης Δημήτρης
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ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Νεραϊδοσπηλιά - Γερολέκας 1715μ
Ανάβαση με αφετηρία το όμορφο χωριό της Βάργιανης (870μ).
Α ομάδα: θα ανέβει μέχρι τη Νεραϊδοσπηλιά (1400μ) και επιστροφή
στην Βάργιανη. Η διαδρομή είναι εξοπλισμένη με σταθερά σχοινιά
λίγο πριν την πρόσβαση στο σπήλαιο.
Ω.Π. 5.30 / Β.Δ. 2+ / Υ.Δ. 500μ
Β ομάδα: Θα ανέβει μέχρι την Νεραϊδοσπηλιά και στη συνέχεια στη
κορυφή του Γερολέκα (1715μ). Επιστροφή από τα ίδια.
Ω.Π. 8 / Β.Δ. 2+ / Υ.Δ. 1200μ
Οι διαδρομές απευθύνονται αυστηρά σε πεζοπόρους με καλή
φυσική κατάσταση και συνιστώνται σε όσους θα συμμετάσχουν
στην εξόρμηση στους Δολομίτες.
Αρχηγοί: Χριστόβα Ελίτσα, Βασιλόπουλος Γρηγόρης
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