
 

Μια μοναδική οργανωμένη Roadtrip εμπειρία στην Εύβοια 
 
 

 

 
Περιγραφή 
Τα 4WD οχήματα μας τα οποία είναι πλήρως προετοιμασμένα και ειδικά εξοπλισμένα, που 
οδηγούνται από έμπειρους οδηγούς εκτός δρόμου, θα σας καθοδηγήσουν σε επιλεγμένα 
μονοπάτια off-road της Εύβοιας, μέσα από πυκνά και βαθιά πράσινα δάση, κρυστάλλινα νερά 
από ρυάκια και ποτάμια. Ελάτε μαζί μας για να δείτε πώς ένα πραγματικό όχημα 4WD οδηγείται 
εκτός δρόμου, για να μάθετε αν σας αρέσει πώς να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό 
αποκατάστασης και να μας βοηθήσετε να ξεμπλοκάρουμε και να ανακτήσουμε το όχημα μέσα 
από τη λάσπη. Σε απόσταση μίας ώρας από το κέντρο της Αθήνας διασχίζουμε τη γέφυρα πάνω 
από το κανάλι του Ευρίπου που χωρίζει την Εύβοια από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, με 
προορισμό τραχιά και δύσβατα μονοπάτια με πυκνή χλωρίδα, καθώς και ποτάμια τα οποία θα 
διασχίσουμε. Κάποιες φορές θα χρειαστεί η χρήση του βαρούλκου για την ανάκτηση του 
οχήματος, μια διαδικασία που μόνο έμπειροι οδηγοί με πλήρως εξοπλισμένα οχήματα 4WD 
μπορούν να καταφέρουν. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα μας να είναι σε θέση να προχωρήσει και 
να ξεκινήσει ξανά στο επόμενο εμπόδιο. 

Δάσος καστανιάς: Ένα από τα 19 αισθητικά δάση της Ελλάδας 
Καθώς αναχωρούμε από τη στάση μας, ανεβαίνουμε σε ένα μονοπάτι που μας οδηγεί στο 
ψηλότερο βουνό της Εύβοιας, τη Δίρφυ. Εκεί ακολουθούμε τη μοναδική γραφική διαδρομή του 



 

Δάσους με τις καστανιές, ένα από τα 19 αισθητικά δάση της Ελλάδας με απαράμιλλή ομορφιά. 
Αυτή η διαδρομή αφήνει πολύ πίσω τον πολιτισμό της πόλης και μας μεταφέρει στη φιλοξενία 
και το δροσερό αεράκι του πυκνού δάσους των πολλαπλών ρευμάτων και γκρεμών. Πεύκα, 
έλατα, βελανιδιές και πλατάνια κυριαρχούν στη θέα σε ένα περιβάλλον σαν παραμύθι, που 
περιμένει τις νεράιδες και τα ξωτικά των λαϊκών θρύλων. 

Υπαίθριο πικνίκ μπάρμπεκιου (BBQ) – μεσημεριανό γεύμα στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής 
Καθώς πλησιάζουμε στο παρεκκλήσι της Αγίας Κυριακής, θα κάνουμε μια στάση για ένα 
υπαίθριο πικνίκ – μεσημεριανό γεύμα και καφέ, το οποίο θα μας δώσει την επιπλέον 
απαιτούμενη ενέργεια να συνεχίσουμε. Το παρεκκλήσι της Αγίας Κυριακής είναι κτισμένο μέσα 
σε μια μικρή σπηλιά, περιτριγυρισμένη από πλατάνια και κρυστάλλινα νερά. Αυτό το μικρό 
εκκλησάκι έχει μια ιδιαιτερότητα: το Ιερό του δεν έχει κατεύθυνση προς την Ανατολή, όπως 
έχουν οι περισσότερες χριστιανικές Ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά βλέπει προς το Νότο.  

Όρος Δίρφυς: το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας 
Μετά από ένα περιπετειώδες πέρασμα ενός στενού φαραγγιού, προσπερνάμε το ορεινό 
καταφύγιο στα 1100 μ και συνεχίζουμε μέχρι την το ψηλότερο σημείο της κορυφογραμμής του 
όρους Δίρφυς στα 1743 μ. Από αυτό το σημείο μπορούμε να θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα 
ολόκληρου του νησιού της Εύβοιας. Κατεβαίνουμε μέσα από το πυκνό «Μαύρο Δάσος» στον 
επόμενο προορισμό μας, το παραδοσιακό χωριό Στενή, γνωστό για τα κρυστάλλινα νερά, τα 
πολυετή πλατάνια και τις καστανιές. 

Χωριό Στενή: Ένα παραδοσιακό ορεινό χωριό 
Στο χωριό Στενή έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ ή μια επίσκεψη σε τοπικά καταστήματα για 
παραδοσιακά ψώνια, τσάι, ρίγανη, άγρια βότανα, ντόπιο τυρί, μέλι, χειροποίητα ζυμαρικά, 
γλυκά, λικέρ καθώς και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από το όρος Δίρφυς, το οποίο είναι 
γενναιόδωρα παράγωγικό. 

Χαλκίδα: Διασχίζοντας το στενό του Ευρίπου, πάνω από τα «τρελά νερά» 
Το μονοπάτι μας κατεβαίνει τώρα προς τη Χαλκίδα, επισκεπτόμαστε τη γραφική πόλη και 
περνάμε πάνω από την εξαιρετική αναδυόμενη γέφυρα στο στενότερο σημείο του καναλιού. 
Έχουμε τον χρόνο εδώ να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το τοπικό φαινόμενο “Τρελά 
Νερά”, λίγο πριν κατευθυνθούμε προς την Εθνική Οδό για να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Το 
κανάλι του Ευρίπου είναι μια στενή γραμμή θαλάσσιου νερού με μόλις 39 μ πλάτος και βάθος 
8,5 μ, που συνδέει τον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και διαχωρίζει το νησί της Εύβοιας από 
την ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι παγκοσμίως γνωστό για ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο που 
συμβαίνει εδώ, κατά το οποίο τα νερά κινούνται συνεχώς και αλλάζουν τυχαία κατεύθυνση είτε 
στον Βόρειο είτε στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Διάρκεια & Ημερομηνίες 

Η εκδρομή αυτή είναι μονοήμερη και πραγματοποιείται κάθε Σάββατο και Κυριακή. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 Μονοήμερη 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. 

 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. 

 


