
ΚΥΡΙΑΚΗ  11/10  ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
Αναχώρηση στις 8.00 με προορισμό το Λουτράκι. Έξω από το Λουτράκι θα πιάσουμε 
το παλιό μονοπάτι που το συνέδεε τα παλιά χρόνια με την Περαχώρα. Το μονοπάτι 
ανεβαίνει πολύ ήπια μέχρι την άσφαλτο για το μοναστήρι του Πρ. Ηλία. Επίσκεψη 
στο μοναστήρι με την πανοραμική θέα. Κατάβαση από άλλο μονοπάτι στο Λουτράκι. 
Μπάνιο, φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2,5 - 3 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 5/10 
 
23-25/10  ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10: Αναχώρηση στις 16.00 με προορισμό το χωριό Λαύκος. 
Άφιξη και τακτοποίηση σε παραδοσιακό ξενώνα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10: Μετάβαση οδικώς προς το Τρίκερι, το νοτιότερο χωριό του 
Πηλίου. Από το γραφικό λιμανάκι της Αγ. Κυριακής θα ανηφορίσουμε στο παλιό 
καλντερίμι που σε 1 ώρα θα μας φέρει στο γραφικό χωριουδάκι. Ελεύθερη περιήγηση 
στο χωριό και στη συνέχεια κατάβαση από άλλο καλντερίμι προς τον οικισμό Κόττες 
σε 45΄ . Από εκεί το πούλμαν θα μας μεταφέρει μέχρι το λιμανάκι του Αλογόπορου, 
όπου μικρό καραβάκι θα μας μεταφέρει  στο Παλιό Τρίκερι, το μικρό νησάκι στη 
μύτη του Παγασητικού. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας και περιήγηση στα 
μονοπάτια του κατάφυτου νησιού. Γεύμα, επιστροφή στον Αλογόπορο και αργά το 
απόγευμα στον ξενώνα. ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2-3 ΩΡΕΣ (Υπάρχει η 
δυνατότητα να κάνει κάποιος μόνο κάποια/ες από τις μικρές πεζοποριες). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10: Θα ξεκινήσουμε από τον Λαύκο κι ακολουθώντας το παλιό 
καλντερίμι θα κατηφορίσουμε για την παραλιακή Μηλίνα. Ελεύθερη περιήγηση στο 
χωριό κι επιστροφή στον Λαύκο από άλλο καλντερίμι (Υπάρχει η δυνατότητα να 
ανεβεί κάποιος στο Λαύκο και με το πούλμαν). Επιστροφή για Αθήνα με στάση για 
μεσημεριανό φαγητό στην παραλία του Βόλου.  
ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ Α΄ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΩΡΑ  Β΄ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,5 ΩΡΑ. 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 5/10 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  8/11 ΤΕΛΕΘΡΙΟ ΟΡΟΣ 
Αναχώρηση 7.00 με προορισμό το χωριό Σήμια στην Βόρεια Εύβοια. Από το χωριό 
θα ανηφορίσουμε από δασικούς δρόμους προς τη κορυφή του Τελέθριου Όρους μέσα 
από το πανέμορφο δάσος φυλλοβόλων της Σήμιας. Από τη κορυφή αφού 
απολαύσουμε τη καταπληκτική θέα προς τον Ευβοϊκό, τον Μαλιακό και τον 
Παγασητικό κόλπο θα ακολουθήσουμε μια άλλη διαδρομή από δασικούς δρόμους, 
απολαμβάνοντας την παλέτα των φθινοπωρινών χρωμάτων, για να κατεβούμε στο 
χωριό Καστανιώτισσα.  
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 2/11 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  22/11  ΒΑΡΓΙΑΝΗ 
Αναχώρηση 7.00 με προορισμό το χωριό Βάργιανη, στους πρόποδες του Δυτικού 
Παρνασσού. Από το χωριό θα ακολουθήσουμε δασικούς δρόμους μέσα από πυκνά 
δάση ελάτου και κάτω από τις εντυπωσιακές ορθοπλαγιές του δυτικού Παρνασσού. 
Κάνοντας μια κυκλική διαδρομή θα καταλήξουμε πάλι στην Βάργιανη, στη 
πανέμορφη πλατεία της και τις περίφημες βρύσες της Μπουρμπούλας. Φαγητό κι 
επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 16/11 



 
 
5-6/12  ΚΙΣΣΑΒΟΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12: Αναχώρηση 7.00 για το χωριό Μελιβοία της Λάρισας, στους 
πρόποδες του Κίσσαβου. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι που θα μας 
καταβάσει στο ρέμα της Βελίκας. Η διαδρομή εξελίσεται δίπλα στο ποτάμι και περνά 
από τον μικρό αλλά πανέμορφο καταρράκτη, πριν καταλήξει στην παραλία της 
Βελίκας. Φαγητό και αναχώρηση για τη Λάρισα, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ½ - 3 ΩΡΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το χωριό Σπηλιά, στη 
καρδιά του Κίσσαβου. Από εκεί θα ακολουθήσουμε το εθνικό μονοπάτι Ο2, που μέσα 
από πανέμορφα δάση και οροπέδια θα μας βγάλει στα Αμπελάκια. Φαγητό κι 
επιστροφή στην Αθήνα.  
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ  9/11 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  20/12  ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το χωριό Βαλτετσινίκο Αρκαδίας. Η πορεία μας 
θα ξεκινήσει από το παλιό Σανατώριο, έξω από το χωριό Μαγούλιανα. 
Ακολουθώντας μια θαυμάσια πορεία μέσα σε πυκνά ελατοδάση κι όμορφες ρεματιές, 
θα καταλήξουμε στο ιστορικό μοναστήρι του Αγ. Νικολάου, χτισμένο σαν αετοφωλιά 
στα βράχια του φαραγγιού της Ρεντεζέλας. Στη συνέχεια ακολουθώντας δασικό 
δρόμο και μονοπάτι θα καταλήξουμε στο πανέμορφο Βαλτετσινίκο. Φαγητό κι 
επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3,5 - 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  14/12 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ  16/1 ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ - ΣΤΕΝΟ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο της 
Ζήρειας. Από εκεί ακολουθώντας δασικό δρόμο θα προσεγγίσουμε την ορεινή λίμνη 
του Δάσιου. Στη συνέχεια ακολουθώντας ένα δίκτυο δασικών δρόμων, θα 
κατηφορίσουμε προς το χωριό Στενό. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΠΟ 11/1 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1  ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 ΛΟΥΣΟΙ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 
Αναχώρηση 7.00 με προορισμό το χωριό Κάτω Λουσοί Καλαβρύτων. Από εκεί 
ακολουθώντας το διεθνές μονοπάτι Ε4 θα περάσουμε από τον Πύργο των 
Πετμεζαίων, από το σπήλαιο Λιμνών στη Καστριά και θα καταλήξουμε στο χωριό 
Πλανητέρο. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 – 3 ½  ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 25/1 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 ΚΝΗΜΙΔΑ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το χωριό Καρυά Φθιώτιδας. Από το χωριό 
θα ακολουθήσουμε ένα δίκτυο δασικών δρόμων, με καταπληκτική θέα στο 
Καλλίδρομο και τον Παρνασσό. Στο τέλος της πορείας μας θα καταλήξουμε στο 
χωριό Ρεγγίνι. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 1//2 



 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2  ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ 
Αναχώρηση 8.00 με προορισμό το χωριό Ύπατο, Βοιωτίας. Από εκεί θα 
ακολουθήσουμε δασικό δρόμο και μονοπάτια για να ανηφορίσουμε μέχρι τη Μονή 
Σαγματά, στη κορυφή του Ύπατου Όρους. Η θέα προς τις λίμνες Υλίκη και 
Παραλίμνη, αλλά και στον κάμπο της Θήβας είναι μοναδική. Επιστροφή από άλλη 
διαδρομή στο χωριό Ύπατο. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 15/2 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3 ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ 
Αναχώρηση 7.00 με προορισμό την θέση αναψυχής Αρβανίτσα, στους πρόποδες του 
Ελικώνα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε μια κυκλική πορεία μέσα σε μονοπάτια και 
δασικούς δρόμους, στις κατάφυτες ελατοσκέπαστες πλαγιές του βουνού. Η διαδρομή 
μας θα καταλήξει και πάλι στην Αρβανίτσα. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 29/2  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3  Ο31  ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό την Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Αρκετά πάνω από το 
χωριό θα ξεκινήσει η πορεία μας στο εθνικό μονοπάτι Ο31. Ακολουθώντας δασικούς 
δρόμους και μονοπάτια με καταπληκτική θέα στον Ερύμανθο, θα καταλήξουμε στο 
χωριό Καλανίστρα. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 15/3 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3//4 ΔΑΣΟΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το χωριό Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Από εκεί θα 
ακολουθήσουμε δασικούς δρόμους και μονοπάτια στις κατάφυτες κι ολάνθιστες 
πλαγιές με κερασιές σε μια κυκλική διαδρομή προς το χωριό. Φαγητό κι επιστροφή. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α      ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 – 3 ,5 ΩΡΕΣ    
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 28/3 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4  ΤΡΟΥΠΙ – ΠΡΟΚΟΠΙ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το χωριό Τρούπι Ευβοίας, στους πρόποδες του 
όρους Καντήλι. Έξω από το χωριό θα ακολουθήσουμε δασικούς δρόμους, που 
διασχίζουν ολάνθιστα οροπέδια. Μέσα από κατάφυτες με πεύκα πλαγιές και με 
συνοδεία τα πλούσια χρώματα της άνοιξης θα φτάσουμε στο Προκόπι. Φαγητό κι 
επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 – 3,5 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 11/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 – 15/5 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5: Αναχώρηση στις 16.00 με προορισμό το χωριό Πράμαντα 
Ιωαννίνων. Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5: Μετάβαση στο μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής, απ’ όπου θα 
ξεκινήσει πορεία σε κατάφυτο μονοπάτι, μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο, στους 
πρόποδες της επιβλητικής Στρογγούλας. Από εκεί θα συνεχίσουμε σε άλλο μονοπάτι 
που θα μας οδηγήσει στους εντυπωσιακούς καταρράκτες των Μελισσουργών. Η 
πορεία μας θα κλείσει με κατάβαση στο περίφημο χωριό Μελισσουργοί Άρτας. 
Φαγητό κι επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.  
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3,5 – 4 ΩΡΕΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5: Μετάβαση οδικώς μέχρι τη νέα γέφυρα της Πλάκας, απ’ οπου θα 
ακολουθήσουμε το περίφημο μονοπάτι της Βίδρας. Το μονοπάτι της βίδρας είναι μια 
διαδρομή που κινείται κοντά στις όχθες του ποταμού Άραχθου και καταλήγει στη 
γέφυρα Τζαρή. Από εκεί μετάβαση με το πούλμαν στην Άρτα για το μεσημεριανό 
φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  4 – 4,5 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΠΟ 4/4 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5  ΜΟΝΗ ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό την περιοχή της Παλαιάς Επιδαύρου. Πριν το 
χωριό θα ακολουθήσουμε δασικό δρόμο που θα μας κατεβάσει στην έρημη πια, αλλά 
ιστορική μονή της Παναγίας Πολεμάρχας. Αφού επισκεφθούμε το μοναστήρι θα 
ακολουθήσουμε το παράλιο μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στην Παλαιά Επίδαυρο. 
Προαιρετική επίσκεψη στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου και περιήγηση στο ιστορικό 
χωριό. Φαγητό ή μπάνιο κι επιστροφή στην Αθήνα. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ   Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2,5 – 3 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 23/5 
 
11 - 12/6  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6: Αναχώρηση 7.00πμ με προορισμό το χωριό Κρεμαστή Λακωνίας, 
μέσω Λεωνιδίου με ενδιάμεση στάση για μπάνιο. Έξω  από την Κρεμαστή θα 
ακολουθήσουμε ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια , στο νοτιότερο ελατόδασος της 
Ευρώπης. Ακολουθώντας μια εντυπωσιακότατη διαδρομή θα κατεβούμε αργά το 
απόγευμα στο Κυπαρίσσι. Εγκατάσταση  στο ξενοδοχείο  
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 – 4,5 ΩΡΕΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6: Το πρωινό θα κυλίσει με μικρές διαδρομές γύρω από το Κυπαρίσσι 
ή με μπάνιο στις μαγευτικές παραλίες του. Φαγητό και το μεσημέρι επιστροφή μέσω 
Σπάρτης. 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ  Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1 – 3 ΩΡΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 9/5 
 
 
 
 
 
 


