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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Μαΐου - Ιουνίου 

 

Μετά την πρώτη ομολογουμένως επιτυχημένη δραστηριότητα του συλλόγου μας έφτασε η ώρα να 
ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων Μαΐου - Ιουνίου!!  

 

28/05/2017 Κυριακή: Μονή Προυσού - Μαύρη Σπηλιά - Τόρνος - Μικρό Πάντα Βρέχει 

Περιγραφή: 

09:00 Αναχώρηση από τα γραφεία του συλλόγου 

09:45 Ξενάγηση στο χώρο του μοναστηριού και εκτέλεση θρησκευτικών καθηκόντων 

10:30 Ξεκινάμε την πεζοπορία από το παρκινγκ του μοναστηριού και το μονοπάτι Μ6 με κατεύθυνση το 
Αλλαντοποιείο Στρεμμένου. Έπειτα συνεχίζουμε με το μονοπάτι Μ7 με κατεύθυνση την Μαύρη Σπηλιά. 
(περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά). 

12:15 Αναχώρηση (με λεωφορείο) από την γέφυρα Προυσού - Τόρνου και κατεύθυνση τον Τόρνο. 

12:30 Βρισκόμαστε στον Τόρνο και ακολουθούμε ένα μονοπάτι 45 λεπτών το οποίο μας οδηγεί πλάι 
από καταρράκτες στην Αγία Τριάδα στο κέντρο του χωριού! Εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να 
επισκεφτούμε και το Λαογραφικό Μουσείου Τόρνου!! 

13:30 Ακολουθούμε πλάι στο κανάλι του χωριού το μονοπάτι για το Μικρό Πάντα Βρέχει (διάρκεια 30 
λεπτά). 

14:15 Ανάβαση από το Μικρό Πάντα Βρέχει στον Άγιο Γεώργιο (35 λεπτά). 

15:00 Αναχώρηση από τον Άγιο Γεώργιο με το λεωφορείο για Καρπενήσι. 

15:45 Επιστροφή στα γραφεία του συλλόγου!! 

Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό, αντηλιακό, αντιανεμικό καθώς και δεύτερο 
ζευγάρι παπούτσια για να πατήσετε μέσα στο ποτάμι. Η διάρκεια των πεζοποριών είναι κατ' εκτίμηση 
και ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραπάνω προγραμματισμένες ώρες!! Όποιος επιθυμεί να 
συμμετάσχει στην δραστηριότητα θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι την Πέμπτη 25 Μαΐου στο email του 
συλλόγου pezoporikoskarpenisiou@gmail.com ή στα παρακάτω τηλέφωνα: 

697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας 

697 335 7128 Νώντας Κατής  

694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς 
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10/06/2017 Σάββατο: Ανιάδα - Καταφύγιο Καλιακούδας - Κορυφή Καλιακούδας - Μεγάλο Χωριό 

Περιγραφή: 

 

09:00 Αναχώρηση από τα γραφεία του συλλόγου 

09:45 Ανιάδα, πεζοπορία από το μονοπάτι Μ5 και στην συνέχεια στο μονοπάτι Μ4 (διάρκεια 1 ώρα και 
30 λεπτά) μέχρι το καταφύγιο της Καλιακούδας. 

10:00 Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες Α και Β. Η ομάδα Α θα ακολουθήσει το μονοπάτι Μ4 έως την 
κορυφή της Καλιακούδας (διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά) και έπειτα θα κατευθυνθεί προς το Μεγάλο 
Χωριό μέσω των μονοπατιών Μ4, Μ5 και Μ3. Η ομάδα Β θα κατευθυνθεί κατευθείαν προς το Μεγάλο 
Χωριό όπου θα έχει στην διάθεση της τρεις ώρες μέχρι να επιστρέψει και η ομάδα Α από την κορυφή 
της Καλιακούδας. Στο διάστημα αυτό η ομάδα Β θα επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου 
Χωριού και θα έχει ελεύθερο χρόνο για καφέ ή φαγητό.  

13:30 Αναχώρηση με λεωφορείο από το Μεγάλο Χωριό. 

13:50 Επιστροφή στα γραφεία του συλλόγου!! 

 

Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό, αντηλιακό καθώς και αντιανεμικό. Η διάρκεια των 
πεζοποριών είναι κατ' εκτίμηση και ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραπάνω προγραμματισμένες 
ώρες!! Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην δραστηριότητα θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι την 
Τετάρτη 7 Ιουνίου στο email του συλλόγου pezoporikoskarpenisiou@gmail.com ή στα παρακάτω 
τηλέφωνα: 

 

697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας 

697 335 7128 Νώντας Κατής  

694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς 
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24/06/2017 Σάββατο: Άγιος Νικόλαος - Γαλανέισες - Νεραϊδοβούνι - Άγιος Νικόλαος 

Περιγραφή: 

Η δραστηριότητα αυτή θα είναι μικτή, δηλαδή θα περιλαμβάνει εκτός από πεζοπορία και ποδηλασία!! 
Βέβαια δεν θα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν όλοι το ποδήλατο τους, όποιος επιθυμεί θα 
μπορεί να κάνει μόνο το πεζοπορικό κομμάτι της ημέρας!    

09:00 Αναχώρηση με τα ποδήλατα από τα γραφεία του συλλόγου για τους ποδηλάτες με προορισμό 
τον Άγιο Νικόλαο (8 χιλιόμετρα με διάρκεια μία ώρα). 

09:40 Αναχώρηση (με λεωφορείο) από τα γραφεία του συλλόγου για τους πεζοπόρους με προορισμό 
τον Άγιο Νικόλαο. 

10:20 Αναχώρηση όλων με λεωφορείο από τον Άγιο Νικόλαο για τις Γαλανέισες. 

10:45 Έναρξη πεζοπορίας με προορισμό τον Άγιο Νικόλαο με ενδιάμεση στάση το Νεραϊδοβούνι 
(διάρκεια τρεις ώρες). 

14:00 Αναχώρηση από τον Άγιο Νικόλαο για Καρπενήσι, οι πεζοπόροι με λεωφορείο και οι ποδηλάτες 
με τα ποδήλατα τους!! 

 

Για τα ποδήλατα έχει προβλεφτεί χώρος φύλαξης όσο θα είναι στον Άγιο Νικόλαο. Να έχετε μαζί σας σε 
σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό, αντηλιακό καθώς και αντιανεμικό. Η διάρκεια των πεζοποριών είναι 
κατ' εκτίμηση και ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραπάνω προγραμματισμένες ώρες!! Όποιος 
επιθυμεί να συμμετάσχει στην δραστηριότητα θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουνίου 
στο email του συλλόγου pezoporikoskarpenisiou@gmail.com ή στα παρακάτω τηλέφωνα: 

 

697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας 

697 335 7128 Νώντας Κατής  

694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς 

 


