29/10/2017 Κυριακή: Νεραϊδοσπηλιά Βάργιανη - Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας (Βαγονέτο) - Δαμάστα Ψωρονέρια
(μονοήμερη)

Περιγραφή:
07:00 Αναχώρηση οδικός από τα γραφεία του συλλόγου για Γραβιά
09:30 Ξενάγηση στο Χάνι της Γραβιάς και προβολή ταινίας
10:30 Αναχώρηση για Βάργιανη
Σε αυτό το σημείο χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, όσοι θέλουν να κάνουν την πεζοπορία και όσοι δεν
επιθυμούν, οι τελευταίοι εναλλακτικά μπορούν να επισκεφτούν το Βαγονέτο!!
Α ομάδα Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας (Βαγονέτο)

ΠΦΣΚ Οκτώβρης 2017

www.pezoporikos-karpenisiou.gr

Η περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήμα-βήμα τη διαδικασία
εξόρυξης του βωξίτη. Η γνωριμία με την ιστορία του βωξίτη ξεκινά από το παλιό μεταλλείο, τη Στοά
850, συνεχίζεται με την περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και ολοκληρώνεται
με τη διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας. Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά. Τιμή
εισόδου 12€.
Β ομάδα Νεραϊδοσπηλιά Βάργιανη

Η σπηλιά που, σύμφωνα με την παράδοση, κατοικούνταν από τις νεράιδες του Παρνασσού, βρίσκεται
έξω από την Βάργιανη.
Ακολουθώντας το μοναδικό μονοπάτι (ανηφορικό) που οδηγεί σ’ αυτήν, μετά από μια διαδρομή
πνιγμένη στο πράσινο και με εξαιρετική θέα διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών, θα βρεθείτε μπροστά σε
ένα εκπληκτικό θέαμα. Μία σπηλιά γεμάτη λίμνες, σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που στο πέρασμα των
αιώνων δημιούργησαν εξαίσια γλυπτά.
Το βάθος του σπηλαίου εκτιμάται ότι φτάνει τα 100μ. Αποτελείται από δύο θαλάμους, ενώ στο
εσωτερικό του υπάρχουν περίπου 10 λεκάνες με βάθος πάνω από 1 μέτρο.
Διάρκεια περίπου 3 ώρες
Υψομετρική 700 μέτρα
Στην συνέχεια επιστροφή και των δύο ομάδων στο χωριό για φαγητό - κολατσιό.
Αναχώρηση για Δαμάστα και ψωρονέρια
Στη Δαμάστα, κοντά στην Εθνική Οδό Λαμίας - Αθηνών βρίσκονται οι ιαματικές πηγές του Καλλιδρόμου
(ψωρονέρια). Στην ανοικτή πισίνα των ιαματικών πηγών, που σχηματίζεται, μπορεί κανείς να
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απολαύσει το μπάνιο του στους 33o C νερό, ακόμα και αν δεν υποφέρει από ρευματισμούς ή
δερματικές παθήσεις.
Επιστροφή στο Καρπενήσι και τα γραφεία του συλλόγου!
Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό και φακό. Προαιρετικά μπορείτε να έχετε και
μπατον. Όσοι επιθυμούν να βουτήξουν στα ψωρονέρια να έχουν μαζί τους μαγιό και πετσέτα. 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 25 Οκτώβρη στα παρακάτω τηλέφωνα:
697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας
697 9645272 Φωτεινή Δεδούση
694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς

12/11/2017 Κυριακή: Διάσχιση Κοκκάλια - Κρίκελλο
(μονοήμερη)

Περιγραφή:

08:00 Αναχώρηση οδικός από τα γραφεία του συλλόγου για την τοποθεσία Μπανιά
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08:30 Ανηφορίζουμε το ελατόδασος και φτάνουμε στα Παγκάκια στα σύνορα με την Κάψη.
Συνεχίζοντας φτάνουμε στο Μνημείο στα Κοκκάλια. Από εκεί ανηφορίζουμε και οδηγούμαστε στα
πρώτα στέγαστρα όπου υπάρχει και πόσιμο νερό για να πιούμε. Στην συνέχεια ανηφορίζοντας ξανά
μας δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη θέα. Αφού περάσουμε και τα δεύτερα
στέγαστρα παίρνουμε το μονοπάτι για Μουτσιάρες όπου φτάνουμε στην Ψηλή Βρύση όπου μπορούμε
και να κολατσίσουμε.
Μετά το διάλειμμα κατηφορίζουμε προς τον Κοκκαλιώτη όπου και περνάμε το ξύλινο γεφύρι και μέσα
από την περιοχή Μπολιάνες παίρνουμε το δρόμο για το Κρίκελλο.

Διάρκεια διαδρομής 7 ώρες. Βαθμός δυσκολίας μέτριος προς απαιτητικός!
Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό και αντιανεμικό. Προαιρετικά μπατόν. 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 8 Νοεμβρίου στα παρακάτω τηλέφωνα:
697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας
697 9645272 Φωτεινή Δεδούση
694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς
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26/11/2017 Κυριακή: Μονοπάτι των σιδηροδρόμων στην Οίτη και
διάσχιση του φαραγγιού του Ασωπού
(μονοήμερη)

Περιγραφή:
Το Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, την εποχή που
κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή Κάτω Τιθορέας - Λιανοκλαδίου και συγκεκριμένα το τμήμα
μεταξύ των σταθμών Ασωπού και Τραχίνας. Το μονοπάτι χαράκτηκε για την μεταφορά των υλικών και
των εργατών που γίνονταν με ζώα παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή, γι’ αυτό είναι ακόμα και
σήμερα γνωστό με το όνομα «Το Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών».

08:00 Αναχώρηση οδικός από τα γραφεία του συλλόγου για το χωριό Ηράκλεια
10:00 Έναρξη πεζοπορίας από την γέφυρα του Ασωπού με πεζοπορία 30 λεπτών σε δασικό δρόμο,
έπειτα μπαίνουμε στο μονοπάτι των σιδηροδρόμων το οποίο έχει διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά και μας
οδηγεί στον εγκαταλειμμένο σταθμό του Ασωπού!
Στην συνέχεια από άλλο μονοπάτι διάρκειας 30 λεπτών κατηφορίζουμε προς το ποτάμι του Ασωπού
όπου και διασχίζουμε το ομώνυμο φαράγγι. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά θα έχουμε διασχίσει το φαράγγι και
θα βρεθούμε ξανά στην γέφυρα του Ασωπού όπου και ξεκινήσαμε.
Βαθμός δυσκολίας μέτριος προς απαιτητικός!
Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό και αντιανεμικό. Επίσης να έχετε δεύτερα
παπούτσια καθώς στο φαράγγι θα μπούμε στο νερό και κοντό παντελόνι ή σορτς. Η διάρκεια των
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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 22 Νοεμβρίου στα παρακάτω τηλέφωνα:
697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας
697 9645272 Φωτεινή Δεδούση
694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς

10/12/2017 Κυριακή: Άγιοι Απόστολοι - Δασικό Χωριό Λειβαδάκι Μαυρίλο Μπαρουτόμυλος
(μονοήμερη)

Περιγραφή:
08:00 Αναχώρηση οδικός από τα γραφεία του συλλόγου για του Αγίους Αποστόλους
08:30 Ξεκινάμε την πεζοπορία παίρνοντας κατηφορικό μονοπάτι διάρκειας μιας ώρας και 30 λεπτών
με κατεύθυνση το δασικό χωριό. Από το δασικό χωριό παίρνουμε άλλο μονοπάτι που οδηγεί στον
Μπαρουτόμυλο στο χωριό Μαυρίλο. Εκεί θα παρακολουθήσουμε επίδειξη με την λειτουργία του
μπαρουτόμυλου.
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Διάρκεια διαδρομής 3 ώρες. Βαθμός δυσκολίας μέτριος.
Να έχετε μαζί σας σε σακίδιο πλάτης νερό, κολατσιό 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 6
Δεκεμβρίου στα παρακάτω τηλέφωνα:
697 9645272 Φωτεινή Δεδούση
697 445 4448 Παναγιώτης Νούλας
694 434 4880 Κωνσταντίνος Κεφαλάς
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