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ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη και είναι δυνατό να τροποποιήσουν το
πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα να σχεδιάσουμε προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες – επιθυμίες σας
(π.χ. σχολική εκδρομή, εταιρική εκδρομή κτλ.). Σε περίπτωση που επιλεχτεί κάποια από τις παρακάτω
προτάσεις θα λάβετε λεπτομερή περιγραφή με φωτογραφίες – χάρτες κτλ. 
Πεζοπορίες
Ιδανικός προορισμός το Καταφύγιο Οίτης καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας
(Γκιώνα, Βαρδούσια, Οίτη). Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι τόσο πλούσια που ο επισκέπτης
πεζοπόρος  θα  μείνει  ενθουσιασμένος  γνωρίζοντας  την  αυθεντική  ελληνική  ύπαιθρο.  Ενδεικτικά
προτείνουμε τρεις (3) από τις αμέτρητες διαδρομές της περιοχής.

1. Καταφύγιο Οίτης – Καλοσκοπή 
Μονοπάτι ήπιων κλήσεων για αρχάριους. Μέσα στο ελατόδασος ο πεζοπόρος απολαμβάνει την πλούσια
βλάστηση και συναντά ξωκλήσια, ρυάκια και παλιές στάνες. Ιδανική διαδρομή για να γνωρίσει τον  τόπο
και τη ζωή των κατοίκων των ορεινών χωριών.

 

Διάρκεια: 1:30 ώρα
Πλήρης διάρκεια: 2 ώρες (με μεταφορά Καλοσκοπή – Καταφύγιο Οίτης)
Βαθμός δυσκολίας: 1 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 100€ & Φ.Π.Α. (περίπου 7€/άτομα) 



2. Πυρά Ηρακλέους
Η Οίτη έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός καθώς στις πλαγιές της φιλοξενούνται περισσότερα από1500
είδη φυτών, κάτι που πιθανόν να αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Η πεζοπορία ξεκινά κοντά στο Καταφύγιο
Οίτης  και  οδηγεί  στον  αρχαιολογικό  χώρο  «Πυρά  Ηρακλέους».  Εκεί  υπάρχουν  ερείπια  Ναού
αφιερωμένου στον Ηρακλή και ο βωμός. Σε υψόμετρο 1560μ. αποτελούσε τον ψηλότερα χτισμένο ναό
στον Ελλαδικό χώρο. Η μυθολογία λέει ότι εδώ έδωσε τέλος στη ζωή του ο μυθικός ήρωας. Ένα σύννεφο
τον πήρε μέσα από την Πυρά για να τον πάει στον Όλυμπο σαν ημίθεο! 

Διάρκεια: 4 ώρες
Πλήρης διάρκεια: 5 ώρες (με μεταφορά Καταφύγιο Οίτης – χωριό Πυρά & επιστροφή από Παύλιανη)
Βαθμός δυσκολίας: 2 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 150€ & Φ.Π.Α. (περίπου 10€/άτομα) 

3. Ανάβαση Γκιώνας 
Η Γκιώνα γνωστή και σαν Ασέληνων όρος είναι το πέμπτο ψηλότερο βουνό της χώρας μας. Η κορυφή της
η Πυραμίδα με  υψόμετρο  2510μ.  προσφέρει  εξαιρετική  θέα  προς  όλη τη κεντρική  Ελλάδα,  από τον
Όλυμπο μέχρι και τα βουνά της Πελοποννήσου. 

Διάρκεια: 6 ώρες
Πλήρης διάρκεια: 2 ώρες (με μεταφορά Καταφύγιο Οίτης – Μνήματα και επιστροφή)
Βαθμός δυσκολίας: 5 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 150€ & Φ.Π.Α. (περίπου 10€/άτομα) 



Η συνοδεία στις διαδρομές αυτές γίνεται από τον Λουκά Πρατίλα (Β. Εκπαιδευτής Αναρρίχησης
της  Ε.Ο.Ο.Α.)  ή  κάποιον  άλλο  συνοδό  (πιστοποιημένο)  που  συνεργάζεται  με  το  γραφείο  μας.
Πρωταρχικός  τους  στόχος  είναι  η  ασφάλεια  της  ομάδας σε όλη τη διαδρομή.  Κατά τη διάρκεια  της
πεζοπορίας γίνεται  ξενάγηση για την τοπική χλωρίδα -  πανίδα αλλά και  τα ιστορικά ή αρχαιολογικά
χαρακτηριστικά  της  περιοχής.  Στο  τέλος  της  διαδρομής  οι  συμμετέχοντες  έχουν  τη  δυνατότητα  να
παρακολουθήσουν  πρόγραμμα  διατατικών  ασκήσεων  (stretching),  μέσα  στη  φύση,  που  θα  τους
χαλαρώσουν από την άσκηση.

Πάρκο Περιπέτειας

Βρίσκεται στο καταπράσινο λιβάδι του Καταφυγίου Οίτης. Ένα adventure park μέσα στη φύση που είναι
ειδικά  προσαρμοσμένο για παιδιά ή όσους νιώθουν παιδιά.  Ιδανικό για σχολικές  εκδρομές,  εταιρικές
εκδηλώσεις (team building) και Family Days (οικογενειακές δραστηριότητες). Flying fox, αναρρίχηση σε
τεχνητό τοίχο, ραπέλ, εναέρια περάσματα και πολλά άλλα. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους!



Διάρκεια: 1 - 2 ώρες
Βαθμός δυσκολίας: 1 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος ανά άτομο: 7€
Ειδικές τιμές για γκρουπ 



Αναρρίχηση Βράχου

Ιδανικός προορισμός το Καταφύγιο Οίτης καθώς βρίσκεται κοντά στο Αναρριχητικό Πάρκο Γκιώνας. Η
Γκιώνα έχει την μεγαλύτερη ορθοπλαγιά της Ελλάδας (και δεύτερη μεγαλύτερη των Βαλκανίων),  την
Πλάκα  Συκιάς,  με  υψομετρική  διαφορά  χιλίων  μέτρων.  Ιδιαίτερα  γνωστές  είναι  και  οι  ορθοπλαγιές
Πυραμίδας &  Λαζορέματος. Ακόμα όμως και για τον αρχάριο που επιθυμεί να πάρει μια γεύση από το
συναρπαστικό άθλημα υπάρχουν διαδρομές sport climbing στο χωριό Συκιά.

Για  γκρουπ  προτείνουμε  το  sport climbing πεδίο  στο  χωριό  Συκιά.  Η  αναλογία  εκπαιδευτών  –
συμμετεχόντων είναι  1/5.  Η εκμάθηση γίνεται  με απόλυτη ασφάλεια.  Παρέχονται όλα τα απαραίτητα
υλικά  (σχοινιά,  κράνη,  ζώνες  μέσης  και  ειδικά  παπουτσάκια).  Προαιρετικά  στο  τέλος  υπάρχει  η
δυνατότητα οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν και ραπέλ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Πλήρης διάρκεια: 4 ώρες (με μεταφορά Καταφύγιο Οίτης – Συκιά - Καταφύγιο Οίτης)
Βαθμός δυσκολίας: 1 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος για γκρουπ των 5: 100€ & Φ.Π.Α. (20€/άτομο) 

Η  συνοδεία  στις  αναρριχητικές  διαδρομές  γίνεται  από  τον  Λουκά  Πρατίλα  (Β.  Εκπαιδευτής
Αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α.) ή κάποιον άλλο συνοδό (πιστοποιημένο) που συνεργάζεται με το γραφείο
μας. Πρωταρχικός τους στόχος είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων, η άθληση και η διασκέδαση. Στο
τέλος της διαδρομής οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόγραμμα διατατικών
ασκήσεων (stretching), μέσα στη φύση, που θα τους χαλαρώσουν από την άσκηση.



Ορεινή ποδηλασία (  mountain     bike  )
Στο Καταφύγιο Οίτης υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να ενοικιάσει ποδήλατο για να περιηγηθεί στην
περιοχή  και  να  γνωρίσει  τις  ομορφιές  της.  Υπάρχει  βέβαια  και  η  δυνατότητα  για  οργανωμένες
ποδηλατικές βόλτες – εκδρομές σε κατάλληλες διαδρομές και με συνοδεία από εξειδικευμένο οδηγό. Ένα
πλήθος από δασικούς  δρόμους  και  μονοπάτια  στην Οίτη,  τη  Γκιώνα  και  τα Βαρδούσια προσφέρουν
ιδανικές αποδράσεις. Παρακάτω παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικές προτάσεις. 

4. Γύρος ορεινών χωριών 
Διαδρομή ήπιων κλήσεων, σε επαρχιακούς δρόμους, ιδανική για αρχάριους. Από το Καταφύγιο Οίτης θα
ξεκινήσουμε  και  θα  επισκεφθούμε  τα  χωριά  Πυρά,  Μαυρολιθάρι  και  Καστριώτισσα.  Η θέα  προς  τα
Βαρδούσια,  τη  Γκιώνα  και  το  Μόρνο  είναι  εξαιρετική.  Η επιστροφή  θα περιλαμβάνει  και  δασικούς
ελατοσκέπαστους χωματόδρομους.

 

Διάρκεια: 2 ώρες
Πλήρης διάρκεια: 3 ώρες (με στάσεις)
Βαθμός δυσκολίας: 2 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 100€ & Φ.Π.Α. (10€/άτομο) 
Κόστος με ενοικίαση ποδηλάτου: 150€ & Φ.Π.Α. (15€/άτομο)



5. Πυρά Ηρακλέους – Οροπέδιο Καταβόθρας
Η Οίτη έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός καθώς στις πλαγιές της φιλοξενούνται περισσότερα από1500
είδη φυτών, κάτι που πιθανόν να αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Η ποδηλατική εξόρμηση ξεκινά κοντά στον
αρχαιολογικό χώρο «Πυρά Ηρακλέους». Εκεί υπάρχουν ερείπια Ναού αφιερωμένου στον Ηρακλή και ο
βωμός. Σε υψόμετρο 1560μ. αποτελούσε τον ψηλότερα χτισμένο ναό στον Ελλαδικό χώρο. Η μυθολογία
λέει ότι εδώ έδωσε τέλος στη ζωή του ο μυθικός ήρωας. Ένα σύννεφο τον πήρε μέσα από την Πυρά για
να τον πάει στον Όλυμπο σαν ημίθεο! Η διαδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στο οροπέδιο Καταβόθρας
και  επίσκεψη  στο  ομώνυμο  σπήλαιο.  Ο  τερματισμός  θα  γίνει  στο  χωριό  Παύλιανη  και  κατά  την
επιστροφή μπορεί να γίνει μάθημα τεχνικών κίνησης σε μονοπάτι (προαιρετικό).  Η διαδρομή κινείται
είναι εξ’ ολοκλήρου σε χωμάτινους δασικούς δρόμους.

Διάρκεια: 4 ώρες
Πλήρης  διάρκεια:  5  ώρες  (με  μεταφορά  Καταφύγιο  Οίτης  –  Πυρά  Ηρακλέους  &  επιστροφή  από
Παύλιανη).
Βαθμός δυσκολίας: 3 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 130€ & Φ.Π.Α. (13€/άτομα) 
Κόστος με ενοικίαση ποδηλάτου: 180€ & Φ.Π.Α. (18€/άτομο)



6. Γύρος Οίτης – Γκιώνας - Βαρδουσίων 
Μια εκπληκτική διαδρομή που απευθύνεται σε ποδηλάτες. Ο γύρος των τριών μεγάλων βουνών που θα
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό ποδηλάτη. Δασικοί χωματόδρομοι, ποδηλατικά μονοπάτια, γραφικά
χωριά, περάσματα ποταμών και πολλά άλλα. Πραγματικό mountain bike!

 
Διάρκεια: 6 ώρες
Βαθμός δυσκολίας: 5 (Κλίμακα 1-5)
Κόστος: 150€ & Φ.Π.Α. (περίπου 15€/άτομο) 
Κόστος με ενοικίαση ποδηλάτου: 200€ & Φ.Π.Α. (20€/άτομο)

Παροχές που περιλαμβάνονται
 Συνοδεία από πιστοποιημένο οδηγό.
 Τοπικές μεταφορές.
 Ομαδικό φαρμακείο.
 CD με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από την εκδρομή.
 Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.



Freeride ski

Το  μοναδικό  κέντρο  στην  Ελλάδα  που  προσφέρει  freeride ski &  snowboard χωρίς  να  υπάρχει
χιονοδρομικό κέντρο. Με τη χρήση ειδικού ρατράκ μεταφέρονται οι χιονοδρόμοι στις ψηλότερες πλαγιές
της Οίτης και από εκεί έχουν τη δυνατότητα καταβάσεων σε «απάτητες» πλαγιές. Η απόλυτη ελευθερία
για τους σκιέρ!!! 

  

Το  ρατράκ  μεταφέρει  τους  σκιέρ  στην  θέση  «Πυρά  Ηρακλέους»  μέσα  από  ελατοσκέπαστη
διαδρομή. Στη συνέχεια τους ανεβάζει τρεις φορές στην κορυφή του Ξεροβουνίου για να απολαύσουν
τρεις υπέροχες καταβάσεις. Πριν την πρώτη κατάβαση ο συνοδός κάνει τομή στο χιόνι για να ελεγχτεί η
ποιότητα  του  χιονιού  και  να  αξιολογηθεί  η  ασφάλεια  της  πλαγιάς.  Γίνεται  μικρό  μάθημα  τεχνικών
αποφυγής χιονοστιβάδας.

  
Δείτε τα σχετικά βίντεο…..
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  ylmmyngkbMs
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  JJs  -  OxdO  3  N  4
Πλήρης διάρκεια: 5 ώρες 
Κόστος για γκρουπ των 7: 140€ & Φ.Π.Α. (20€/άτομο) 

 Η συνοδεία γίνεται από τον Λουκά Πρατίλα (ψηλότερη ελληνική ανάβαση – κατάβαση με σκι
στο  Muztag Ata 7546m.  της  οροσειράς  Pamir).  Πρωταρχικός  τους  στόχος  είναι  η  ασφάλεια  των
συμμετεχόντων, η άθληση και η διασκέδαση. 



Βόλτες στην γύρο περιοχή με   snowmobile  (ερπυστριοφόρα διθέσια μηχανάκια για χιόνι) 
Επιλογή τεσσάρων διαδρόμων μέσα στο δάσος με οδηγό. Διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες βάση του
βαθμού δυσκολίας και  της διάρκειας  κάθε διαδρομής.  Η πρώτη κατηγορία είναι  η ευκολότερη και  η
τέταρτη η δυσκολότερη.

Η πρώτη διαδρομή είναι διάρκειας 20 λεπτών και με μικρο βαθμό δυσκολίας
 (20€  ανά μηχανάκι ,μέχρι 11 άτομα )

Η  δεύτερη διαδρομή είναι διάρκειας 1:00 ώρας και πραγματοποιείτε στην κορυφή Πυργακι του όρους
Οίτη με βαθμό δυσκολίας δεύτερης κατηγορίας  
(40€  ανά μηχανάκι , μέχρι 6 άτομα )

Η τρίτη διαδρομή είναι διάρκειας 2:30 ώρες και πραγματοποιείτε στον αρχαιολογικό χώρο στα Πυρά του
Ηρακλέους σε ένα οροπέδιο στο βουνό Οίτη , ο βαθμός δυσκολίας είναι τρίτης κατηγορίας .
( 60€  ανά μηχανάκι , μέχρι 6 άτομα, κατόπιν συνεννόησης)

Η  τετάρτη διαδρομή είναι  διάρκειας  3:00 ώρες  και  πραγματοποιείτε  στην κορυφή του βουνού Οίτη
διασχίζοντας και τα πυρά του Ηρακλέους .
(70 €  ανά μηχανάκι, μέχρι 6 άτομα ,κατόπιν συνεννόησης)



Βόλτες στην γύρο περιοχή με επιβατικό ερπυστριοφόρο μηχάνημα σε χιόνι

Οι διαδρομές που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
Η πρώτη διαδρομή είναι στην κορυφή Πυργάκη του όρους Οίτη μέσα σε μια ελατοσκέπαστη διαδρομή
μέσα στο δάσος (60€ ανά 7 άτομα )
Η δεύτερη  διαδρομή είναι στον αρχαιολογικό χώρο στα  Πυρά του Ηρακλέους με μισάωρη στάση για
συζήτηση και φυσιολατρία ( 80 € ανά 7 άτομα , κατόπιν συνεννόησης)
Η τρίτη διαδρομή είναι στην κορυφή ξεροβούνι του ορούς Οίτη
 ( 140 € ανά 16 άτομα , κατόπιν συνεννόησης)



Παροχές που περιλαμβάνονται
 Συνοδεία από πιστοποιημένο οδηγό.
 Διαδρομή καταγεγραμμένη με gps (ακόμα και με ομίχλη μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδρομή).
 Ασύρματοι επικοινωνίας.
 Τοπικές μεταφορές.
 Όχημα θα υπάρχει σε ετοιμότητα σε περίπτωση που κάποιοι κουραστούν στη μέση της διαδρομής.
 Ομαδικό φαρμακείο.
 CD με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από την εκδρομή.
 Πριν από την εκδρομή δίνεται στον ενδιαφερόμενο σύλλογο περιγραφή της διαδρομής, χάρτης και

φωτογραφικό υλικό (μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσέλκυση περισσότερων μελών στην
εκδρομή). 

 Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τους 40 (π.χ. 2 λεωφορεία) είναι απαραίτητη η
χρήση δύο συνοδών.

 Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περισσότερες από 30 πεζοπορικές διαδρομές με ποικιλία στο
βαθμό δυσκολίας . 


