
 

Εκδρομή στα Τζουμέρκα & την Πίνδο 

 

 

 

Περιγραφή 

 

Η ηπειρωτική Ελλάδα, με το ιδιαίτερο ανάγλυφο και την εναλλαγή τοπίων, χαρίζει 

μοναδικές εμπειρίες φύσης, πολιτισμού, δράσης. Σε αυτήν ανήκουν ορισμένοι από τους 

δημοφιλέστερους τόπους που θα συναντήσετε στην Ελλάδα: αλπικά λιβάδιaα, κορυφές 

πάνω από τα σύννεφα, οροσειρές, φαράγγια και χαράδρες, μονοπάτια σε δάση με οξιές, 

βελανιδιές και πλατάνια, ποτάμια με πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια, νερόμυλοι, 

καταρράκτες, Εθνικοί Δρυμοί με σπάνια φυτά και ζώα και υγροβιότοποι. Και μέσα σε όλα 

αυτά, τα ανθρώπινα ίχνη: παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι με μοναδική 

ενέργεια, θερμές πηγές, παλιές μονές, ξωκλήσια, κάστρα, πύργοι και ερειπωμένα πέτρινα 

χωριά, ορεινές πόλεις γεμάτες ζωή. 

Ημέρα 1η 

Συνάντηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Γραφική διαδρομή κατά μήκος της 

ακτογραμμής του Ιονίου. Ενδιάμεσες στάσεις για πρόχειρο φαγητό και κολύμπι στο βαθύ 

γαλάζιο. 



 

Τα Τζουμέρκα είναι μια περιοχή με επιβλητική ομορφιά, ένα φυσικό τοπίο όπου 

συνυπάρχουν αρμονικά οι ορεινοί όγκοι, με την πλούσια βλάστηση και το υγρό στοιχείο. 

Ταξίδη στην αγκαλιά των χρωμάτων και των αρωμάτων της φύσης. Θα απολαύσουμε την 

ανατολή του ήλιου από τις κορυφές των Τζουμέρκων, θα γνωρίσουμε την φιλοξενία των 

ζεστών ανθρώπων της Ηπειρώτικης υπαίθρου για να ζήσουμε μια διαφορετική εμπειρία 

σ’ ένα τόπο που δεν είναι τουριστικός προορισμός και παραμένει αυθεντικός και 

γραφικός. 

80 χλμ κύριος δρόμος 

Ελεύθερο κάμπινγκ δίπλα στη θάλασσα 

Καντίνα σε κοντινή απόσταση 

Ημέρα 2η 

Αφήνουμε τα παράλια με κατεύθυνση την ορεινή περιοχή των Τζουμέρκων. Διαδρομή 

πλούσια σε βλάστηση, παράλληλα με το πλούσια σε νερά ποταμό Άραχθο. 

100 km χλμ κύριος δρόμος 

Βασικό καμπινγκ κάτω από τα πλατάνια δίπλα στο ποτάμι 

Ταβέρνες σε κοντινή απόσταση 

Ημέρα 3η 

Περιήγηση στα Αθαμανικά Όρη με τα γραφικά χωριά και τους παραδοσιακούς οικισμούς 

των Τζουμέρκων σε μια διαδρομή μέσα από χαράδρες, φαράγγια και απόκρημνα βουνά, 

για να διανυκτερεύσουμε δίπλα στις αλπικές λίμνες – αλπικά λιβάδια (μάλλον στεγνή τον 

Σεπτέμβριο) στα 2000μ υψόμετρο, κάτω από την κορυφή του όρους Περιστέρι, ένα γυμνό 

και ορεινό τοπίο με βραχώδεις και πετρώδεις πλαγιές, γκρεμούς και αλπικά καταπράσινα 

λιβάδια με τις ορεινές πηγές να σχηματίζουν ένα μαιανδρικό δίκτυο ρυακιών, απίστευτης 

ομορφιάς. 

60 km κύριος δρόμος 

20 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Ελεύθερο κάμπινγκ σε αλπικό τοπίο 

Ημέρα 4η 

Από τις ψηλές κορυφές κατεβαίνουμε χαμηλότερα στη περιοχή του Ασπροποτάμου 

(Περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 NATURA 2000. Την ξεχωριστή της 



 

ομορφιά την οφείλει στις υψηλές κορυφές όπως του Λάκμου (2295 μ.) και της 

Κακαρδίτσας, στα πλούσια σε ποικιλία δένδρων δάση και ιδιαίτερα του Ελάτου, καθώς 

και στα ορμητικά νερά του Ασπροποτάμου (Πηγές του Αχελώου ποταμού). 

 Η δασική διαδρομή συνεχίζει μέσα στο πυκνό ελατόδασος του Αισθητικού Δάσους της 

Ρόνας, για να καταλήξουμε στις ανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου (οροσειράς) της 

Πίνδου, κάτω από τα επιβλητικά βράχιά των Μετεώρων. 

30 km κύριος δρόμος 

50 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Οργανωμένο κάμπινγκ στα Μετέωρα 

Ημέρα 5η 

Οδηγούμε ψηλά, στους σχεδόν απόκοσμούς πέτρινους βράχους των Μετεώρων, 

(Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας από την UNESCO και η 

μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία της χώρας μετά το Άγιο Όρος) για να επισκεφθούμε ένα 

από τα ιστορικά Μοναστήρια. 

 Από Μετέωρα και ακολουθώντας τον παραπόταμο του Βενετικού ποταμού, σε μία 

γραφική διαδρομή μέχρι τις πηγές του για να μπούμε στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού 

της Βάλια Κάλντα με το Αρκοδόρεμα και να διανυκτερεύσουμε κάτω από τα θεόρατα 

επιβλητικά Ρόμπολα. Πρόκειται για μια απομονωμένη ορεινή κοιλάδα με άγρια δάση, 

ορμητικά ρέματα και όμορφα ξέφωτα που εντυπωσιάζει από τον πλούτο της 

βιοποικιλότητας που φιλοξενεί. 

Στα χαμηλά, από τα 1.000 μέχρι τα 1.600 μέτρα, απλώνονται μεγάλα δάση πανύψηλων 

μαυρόπευκων και δάση μακεδονικής πεύκης που στη συνέχεια ενώνονται με πυκνά δάση 

οξιάς. Ανάμεσα τους υψώνονται λίγες συστάδες σπάνιας δασικής πεύκης (Pinus 

sylvestris) που αποτελούν υπολείμματα της εποχής των παγετώνων, ενώ χαρακτηριστική 

είναι η έντονη παρουσία του πυξαριού (Buxus sempervirens). Μετά τα 1.600 μέτρα και 

μέχρι τις κορυφές βασιλεύουν τα υπεραιωνόβια ρόμπολα (Pinus heldreichii), μοναδικά 

μνημεία της φύσης. 

15 km κύριος δρόμος 

60 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Ελεύθερο κάμπινγκ στο δάσος 



 

Ημέρα 6η 

Η διαδρομή συνεχίζει στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και την ορεινή περιοχή των 

Γρεβενών για να προσεγγίσουμε τον ορεινό όγκο του όρους Γράμμος. Γραφικά γεφύρια, 

παραδοσιακά χωρία, πυκνά δάση μέχρι τις ορεινές δίδυμες λίμνες Αρρένες στο κατάφυτο 

δάσος Οξυάς, όπου θα περάσουμε την νύχτα. 

60 km κύριος δρόμος 

40 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Ελεύθερο κάμπινγκ δίπλα στη λίμνη 

Ημέρα 7η 

Διασχίζουμε τα δάση του Γράμμου για να επισκεφθούμε τα παραδοσιακά χωριά 

Μαστροχώρια, φημισμένα για τους επιδέξιους τεχνίτες της πέτρας, και να κατευθυνθούμε 

στη περιοχή Ζαγοροχώρια. Το βράδυ θα κοιμηθούμε στη σκιά των επιβλητικών κορυφών 

της Αστράκας, κάτω από τα πλατάνια, δίπλα στον Βοϊδομάτης ποταμό, τον πιο καθαρό 

ποταμό τις Ευρώπης. 

60 km κύριος δρόμος 

20 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Βασικό κάμπινγκ κάτω από τα πλατάνια δίπλα στο ποτάμι 

Ημέρα 8η 

Περιήγηση στο επιβλητικό φαράγγι του Βίκου, τα πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια και τα 

διατηρητέα χωριά και της περιοχής του Ζαγορίου. 

20 km κύριος δρόμος 

60 km χωματόδρομος και μονοπάτια off-road 

Ελεύθερο κάμπινγκ δίπλα σε παραδοσιακό γεφύρι 

Δυνατότητα δείπνου – ταβέρνας σε κοντινή απόσταση (απαιτεί οδήγηση) 

Ημέρα 9η 

Διαδρομή στα βουνά, τα δάση και τα χωριά της περιοχής, μέχρι την γραφική πόλη των 

Ιωαννίνων για επίσκεψη στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδα ή το Σπήλαιο Περάματος. Μέσω 

Εγνατίας Οδού, Ηγουμενίτσα, για επιβίβαση στο πλοίο για Ιταλία. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Διάρκεια & Ημερομηνίες 

 

9 ημέρες – 8 διανυκτερεύσεις 

12/09/21 – 20/09/21 

29/10/21 – 06/11/21 

16/04/22 – 24/04/22 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 

– 9ήμερη 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 

– 8 διανυκτερεύσεις ελεύθερου κάμπινγκ σε προεπιλεγμένα μαγευτικά τοπία με πλήρη 

εξοπλισμό (υπάρχει δυνατότητα και ξενοδοχείου κατόπιν συνεννόησης) 

– 6 με 9 οχήματα συμμετοχής στην εκδρομή με προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση παρέας 

– Ένα 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 & πλάνα 

– Κάρτα μέλους ROLLING TURTLES CLUB που παρέχει 5% έκπτωση για κάθε νέα 

συμμετοχή σε εκδρομή η ενοικίαση τροχόσπιτου 

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

* Δεν περιλαμβάνονται: καύσιμα, διόδια, εισιτήρια, σίτιση/τρόφιμα, ξενοδοχείο ή 

οργανωμένο κάμπινγκ (διαθέσιμα όμως κατόπιν συνεννόησης) 

 


