
 

 

Γύρος της Πελοποννήσου με οργανωμένη εκδρομή Roadtrip  

 
 

 

 

Περιγραφή 

Το 10ήμερο ταξίδι, μας ξεναγεί-ταξιδεύει από την ιστορία και τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας 

στην παράδοση των προηγούμενων αιώνων και την σύγχρονη ζωή της Πελοποννήσου για να 

γευτούμε-γνωρίσουμε παραδοσιακές γεύσεις από τα μοναδικά αγνά προϊόντα που παράγει η 

πελοποννησιακή γη από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. 

Περιήγηση μέσα από γραφικές διαδρομές και δασικούς δρόμους, διασχίζοντας δύσβατα-

απάτητα μονοπάτια, ακολουθούμε τις διαδρομές του αρχαίου Έλληνα περιηγητή και γεωγράφου 

Παυσανία (2ου αι. μ.Χ.) για να επισκεφθούμε τα σημεία που αναφέρονται στους μύθους της 

Ελληνικής Μυθολογίας, τους αρχαίους ναούς και τις πόλεις που διατηρούνται μέχρι σήμερα, 

αλλά και τους παραδοσιακούς οικισμούς που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της νεότερης ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας. 



 

Θα περπατήσουμε φαράγγια, θα διασχίσουμε ποτάμια, θα δροσιστούμε και θα κολυμπήσουμε 

σε καταρράκτες και λίμνες, θα δούμε σπήλαια – θαύματα της φύσης και θα ανέβουμε σε ψηλές 

κορυφές. Διαδρομές στα πυκνά δάση των βουνών της Πελοποννήσου, τους αιωνόβιους ελαιώνες 

και τις θαλασσοδαρμένες ακτογραμμές της. 

Ελάτε να ανακαλύψετε και εξερευνήσετε την συναρπαστική, γνωστή και άγνωστη Πελοπόννησο 

την περιοχή με την 2,500 ετών ιστορία. 

Ημέρα 1η: Οι λίμνες της Κορινθίας 

Συνάντηση στην Αθήνα. Φεύγοντας από Αθήνα στο 80o χλμ εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου θα 

δούμε τον Ισθμό της Κορίνθου, το κανάλι που οριοθετεί την Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. 

Μπαίνοντας στην Πελοπόννησο, ακολουθούμε επαρχιακούς δρόμους προς το οροπέδιο της 

μυθικής λίμνης Στυμφαλίας. 

Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε στην κοιλάδα της Ζήρειας σε ένα από τα πιο όμορφα ορεινά 

τοπία της Πελοποννήσου, με τα χωριά Καστανιά και Γκούρα για να καταλήξουμε μέσα από Off-

Road διαδρομή στην τεχνητή λίμνη Δόξα. Στάση για Πίκ-νικ στις όχθες της λίμνης Δόξα με θέα τις 

επιβλητικές κορυφές του Χελμού και τις Ζήρειας. Γραφική χωμάτινη διαδρομή μέσα στο πυκνό 

ελατόδασος για το το χωριό Πλανητέρο, και στη συνέχεια οδηγούμε κάτω από τα αιωνόβια 

πλατάνια, ανάμεσα στα δεκάδες ρυάκια με τρεχούμενα νερά, για να επισκεφθούμε το σπήλαιο 

Λιμνών, για ένα ταξίδι στο χρόνο, στο παλάτι των νεράϊδων του Χελμού. Δείπνο στην ιστορική 

πόλη των Καλαβρύτων. 

160 χλμ εθνική οδός 

40 χλμ χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Διανυκτέρευση στα Καλάβρυτα ή κάμπινγκ 

Ημέρα 2η: Χελμός & ιστορικά Καλάβρυτα 

Πρωινή περιήγηση στην πόλη των Καλαβρύτων και τα γύρω αξιοθέατα: θα επισκεφθούμε το 

ιστορικό μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου χτισμένο μέσα σε βράχο όπου κατά την παράδοση 

βρέθηκε εικόνα της Παναγίας που είχε φιλοτεχνήσει ο ευαγγελιστής Λουκάς, την ιστορική Μονή 

Αγίας Λαύρας, και τον σταθμό του γραφικού οδοντωτού σιδηρόδρομου. Αναχώρηση από τα 

Καλάβρυτα ακολουθώντας ορεινή διαδρομή κάτω από τη σκιά του πυκνού δάσους. 

Επισκεπτόμαστε την αρχαία κληματαριά του Παυσανία, και στη συνέχεια off road διαδρομή 



 

δίπλα σε ποτάμι και την τεχνιτή λίμνη του Λάδωνα με προορισμό το δάσος της Φολόης και το 

χωριό Λάμπεια όπου θα διανυκτερεύσουμε. 

65 χλμ ασφαλτόδρομος 

25 χλμ χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Διανυκτέρευση στη Λάμπεια ή κάμπινγκ 

 

Ημέρα 3η: Από το δρυοδάσος των Κενταύρων & τους άθλους του Ηρακλή στο Ιερό του Δία 

Αναχώρηση από το γραφικό χωριό της Φολόης και περιήγηση στο μοναδικό δρυοδάσος της 

Ελλάδος. Διαδρομή OffRoad και διάσχιση μέσα στο ποταμό Ερύμανθο, ώστε νωρίς το απόγευμα 

να είμαστε στην αρχαία Ολυμπία, για να επισκεφθούμε το μουσείο και τον ιερό χώρο τέλεσης 

των Oλυμπιακών Aγώνων της αρχαιότητα. 

30 χλμ κύριος δρόμος 

15 χλμ χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Διανυκτέρευση στην Ολυμπία ή κάμπινγκ 

Ημέρα 4η: Η παράδοση, η φύση, η ιστορία της Δυτικής Πελοποννήσου 

Από την αρχαία Ολυμπία διαδρομή off-road παράλληλα με τον Αλφειό ποταμό προς τα γραφικά 

πέτρινα κεφαλοχώρια της ορεινής Αρκαδίας, Ανδρίτσαινα και Καρύταινα. Διαδρομή στις 

ελατοσκέπαστες βουνοπλαγιές του όρους Μαίναλο προς το χωριό των Κολοκοτρωναίων όπου θα 

επισκεφθούμε το σπίτι του μεγάλου οπλαρχηγού της Ελληνικής επανάστασης του 1821. Συνέχεια 

έχει το φαράγγι του Λούσιου ποταμού όπου κατά τη μυθολογία λούστηκε ο Δίας.  

Στις απόκρημνες πλάγιες του θα θαυμάσουμε τα δυο ιστορικά μοναστήρια, του Φιλοσόφου, και 

του Ιωάννη Προδρόμου χτισμένα αντικριστά στους κάθετους βράχους τους φαραγγιού και τη 

μονή Αιμυαλών που δεσπόζει σαν φρούριο. Σταθμός και η όμορφη Δημητσάνα, ένα από τα 

ομορφότερα ορεινά χωριά της Αρκαδίας. Διαμονή στη Στεμνίτσα, ένα από τα πιο γραφικά πέτρινα 

χωριά της ορεινής Πελοποννήσου. 

65 χλμ ασφαλτόδρομος 

25 χλμ πατημένος χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Διανυκτέρευση στη Στεμνίτσα ή κάμπινγκ 



 

Ημέρα 5η: Στους δρόμους της ελιάς, της αρχαιότητας & των Νυμφών 

Αναχώρηση από Στεμνίτσα προς το κεφαλοχώρι Ανδρίτσαινα με τα πετρόχτιστα αρχοντικά της 

για να ανηφορίσουμε προς το αρχαίο ναό του Επικούρου Απόλλωνα. Μετά την επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο, επόμενη στάση στο μοναδικό φαράγγι Νέδα, για να περπατήσουμε μέχρι 

τους καταρράκτες και τις λίμνες που σχηματίζονται.  

Στην συνέχεια θα περάσουμε στα ήπια τοπία της Μεσσηνίας την περιοχή που φημίζεστε για την 

παράγωγή εξαιρετικής ποιότητας παρθένου ελαιόλαδου με τους ομαλούς λόφους και τους 

ελαιώνες για να κατευθυνθούμε προς την αρχαία Μεσσήνη περνώντας οδικώς την αρχαία 

Αρκαδική Πύλη -όπως έκαναν και οι αρχαίοι- για να κατευθυνθούμε νότια προς την 

παραθαλάσσια μεσαιωνική Πύλο στον κόλπο του Ναβαρίνου. 

120 χλμ ασφαλτόδρομος 

45 χλμ χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Διανυκτέρευση στην Πύλο ή κάμπινγκ σε κοντινή παραλία. 

Ημέρα 6η: Πέτρινοι πύργοι, σιωπηλά χωριά & βαρκάδα στα έγκατα 

Αφήνουμε την Πύλο για να επισκεφτούμε την Σφακτηρία και στην συνέχεια αφού περάσουμε την 

περιοχή της Καλαμάτας θα μπούμε στην μεσσηνιακή Μάνη. Τοπία ιδιαίτερα, ξεχωριστά. Πέτρινα 

πυργόσπιτα. Βουνοκορφές, πανέμορφες παραλίες.  

Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ομορφιά της εικόνας στην Μεσσηνιακή 

Μάνη! Με πορεία προς το Οίτυλο και αφού επισκεφθούμε το σπήλαιο του Δυρού, επιστρέφουμε 

στο γραφικό Οίτυλο για διαμονή και δείπνο. 

70 χλμ κύριος δρόμος 

10 χλμ πατημένος χωματόδρομος 

Διανυκτέρευση στο Οίτυλο ή κάμπινγκ 

Ημέρα 7η: Από τον Ταΰγετο στο όρος Πάρνωνα, το ιερό βουνό του Κρόνου 

Από το Οίτυλο θα διασχίσουμε το όρος Ταΰγετο, το μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου με τα 

πυκνά του δάση και θα κατηφορίσουμε στην κοιλάδα του Ευρώτα για να διασχίσουμε τον ποταμό 

του. Μέσω επαρχιακών δρόμων θα ανηφορίσουμε στο όρος Πάρνωνα.  



 

Περιήγηση στη μονή Έλωνας, κτισμένη στον απόκρημνο βράχο, και off-road διαδρομές στις 

πλαγιές του Πάρνωνα για να φτάσουμε στο ορεινό χωριό του Κοσμά με τα πυκνόφυλλα δέντρα 

που καλύπτουν όλο το χωριό. 

60 χλμ κύριος δρόμος 

25 χλμ πατημένος χωματόδρομος 

Διανυκτέρευση στο χωριό Κοσμάς ή κάμπινγκ σε αλπικό τοπίο 

Ημέρα 8η: Από το δασωμένο Πάρνωνα στην ακτογραμμή της Αργολίδας 

Γραφική διαδρομή στο πράσινο του Πάρνωνα προς τον Άγιο Πέτρο, το ορεινό χωριό με τα 

καλντερίμια, τα παραδοσιακά σπίτια και, τις γάργαρες πηγές, για να κατηφορίσουμε την 

επαρχιακή οδό που θα μας οδηγήσει δίπλα στη θάλασσα. Το τοπίο αλλάζει διασχίζοντας τον 

κάμπο με τα εσπεριδοειδή για να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η 

διαδρομή καταλήγει στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους το Ναύπλιο, μία από τις 

πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. 

60 χλμ κύριος δρόμος 

25 χλμ πατημένος χωματόδρομος 

Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο ή σε οργανωμένο κάμπινγκ 

Ημέρα 9η: Από την παλαιά πρωτεύουσα στη νέα 

Μετά το πρωινό μας επίσκεψη στο κάστρο του Παλαμηδίου για να θαυμάσουμε το νησάκι 

Μπούρτζι από ψηλά και στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε ανατολικά για να επισκεφθούμε το 

θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου. Πριν την επιστροφή προς Κόρινθο για την Αθήνα, θα 

γευματίσουμε στην παραλία, στην παλαιά Επίδαυρο. 
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Διάρκεια 
10 ημέρες – 9 διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής  
18/08/21 – 27/08/21 

22/10/21 – 31/10/21 

20/12/21 – 29/12/21 

18/03/22 – 27/03/22 

01/08/22 – 10/08/22 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

⎯ 10ήμερη οργανωμένη εκδρομή με μοναδικά διαμορφωμένα οχημάτα Campers, hi-end 
εξοπλισμό camping και ειδικές «αχαρτογράφητες» διαδρομές μέσα από πυκνή βλάστηση, 
λίμνες, ποτάμια και κρυμμένα χωριουδάκια, χαραγμένες από έμπειρους ειδικούς ξεναγούς 
και με εξαιρετική παρέα. (Υπάρχει δυνατότητα επιλογής οχήματος 4χ4 η συμβατικού). 

⎯ Περιπετειώδεις διαδρομές εκτός δρόμου & εκπαίδευση οδήγησης «off road» (για οχήματα 
4χ4) και ειδυλλιακές «on road» για συμβατικά. 

⎯ Συνοδεία από έμπειρους ειδικούς ξεναγούς «scouts» με μεγάλη εμπειρία της τοπικής 
γεωγραφίας & μορφολογίας. 



 

⎯ 9 διανυκτερεύσεις ελεύθερου κάμπινγκ σε προεπιλεγμένα μαγευτικά τοπία με πλήρη 
εξοπλισμό (υπάρχει δυνατότητα και ξενοδοχείου κατόπιν συνεννόησης) 

⎯ 6 έως 10 οχήματα συμμετοχής στην εκδρομή με προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση παρέας. 

⎯ Πάρτι γνωριμίας με πλούσιο γεύμα Barbecue η παραδοσιακή ταβέρνα, με νόστιμους 
τοπικούς μεζέδες και ποτά. 

⎯ Οχήματα συνοδείας πλήρως εξοπλισμένα για απεγκλωβισμό. 

⎯ Προμήθεια WALKΙΕ TALKΙΕ για απρόσκοπτη δωρεάν 24/7 ενδοεπικοινωνία όλων των 
οχημάτων (2Way VHF & CB). 

⎯ Τεχνική υποστήριξη οχημάτων & παροχή πρώτων βοηθειών. 

⎯ Έντυπο περιγραφής εκδρομής με αναφορές σε σημαντικά αξιοθέατα. 

⎯ Φωτογραφίες & βίντεο. 

⎯ Κάρτα μέλους ROLLING TURTLES CLUB που παρέχει 5% έκπτωση για κάθε νέα συμμετοχή σε 
εκδρομή η ενοικίαση αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. 

⎯ Εκπτωτικό Κουπόνι 5% για αγορά προϊόντων από το E-SHOP της εταιρίας. 

⎯ Δεν περιλαμβάνονται: καύσιμα, διόδια, διατροφή, ξενοδοχείο ή οργανωμένο κάμπινγκ 
(διαθέσιμα κατόπιν συνεννόησης) και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω. 

* Οι κρατήσεις γίνονται βάσει του κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας AGB Terms & Conditions. 
** Σε περίπτωση που μια εκδρομή δεν συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό συμμετοχών, τότε η  Rolling Turtles 
μπορεί μονομερώς να ακυρώσει η να αναβάλλει την προγραμματισμένη εκδρομή σε νεότερη ημερομηνία. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα χρήματα που κατέβαλαν οι συμμετέχοντες επιστρέφονται πλήρως ή πιστώνονται για την επόμενη ημερομηνία 
διεκπεραίωσης της εκδρομής. 

 


