
 

Οργανωμένη Roadtrip περιήγηση στα βουνά & τις λίμνες της Βόρειας 
Πελοποννήσου 

 

 

 
Περιγραφή 
4×4 διαδρομές σε Αλπικά λιβάδια, σε πυκνά δάση με έλατα και μαύρη πεύκη, διαδρομές γύρω 
από γαλάζιες ορεινές λίμνες, διαδρομές μέσα σε δάση με Καρυδιές, Καστανιές και στενά 
φαράγγια, με πλατάνια, που τα διασχίζουν ορμητικά νερά, σε μια 3ήμερη διαδρομή γεμάτη 
μοναδικές εμπειρίες.  

Από τις ακτές του κορινθιακού κόλπου υψώνονται τα επιβλητικά βουνά του Χελμού και της 
Ζήριας. Ακολουθούμε ασφάλτινους και χωμάτινους δρόμους και επισκεπτόμαστε γραφικά 
απομονωμένα χωριά με φιλόξενους κατοίκους, για να γευτούμε τα τοπικά αγνά προϊόντα της 
περιοχής. Κατασκηνώνουμε δίπλα στα ήρεμα νερά λιμνών και σε υψίπεδα στα 1500 μ, σε ένα 
μοναδικό προστατευόμενο βιότοπο με σπάνια είδη φυτών, πουλιών και ζώων  ενταγμένο στο 
δίκτυο Natura 2000. 

Ημέρα 1η 
Φεύγοντας από Αθήνα, στο 80o χλμ εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου θα θαυμάσουμε  τον Ισθμό 
της Κορίνθου, το κανάλι που οριοθετεί  την Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Μετά από 
μισή ώρα ακόμα οδήγηση, αφήνουμε τα παράλια της Πελοποννήσου ώστε να ακολουθήσουμε 
γραφική 4×4 διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Κράθη ποταμού μέχρι την λίμνη Τσιβλού στα 



 

800 μ. υψόμετρο, να αναδύεται μέσα από το δάσος, με τις γύρω πλαγιές του Χελμού να 
καθρεφτίζονται στα καταγάλανα νερά της, ένας τόπος ιδανικός για την κατασκήνωση της 
πρώτης μέρας. 

Ημέρα 2η 
Η διαδρομή αρχικά μας οδηγεί κάτω από τα Ύδατα της Στυγός, τον καταρράκτη που πηγάζει 
από τη κορυφή Νεραϊδοράχη (2300μ). Αμέτρητοι οι μύθοι για τη φοβερή Στύγα, το ποτάμι που 
διέσχιζε τον Αδη, εδώ ορκίζονταν οι θεοί του Ολύμπου, ενώ στα νερά της η Θεά Θέτιδα 
βούτηξε τον Αχιλλέα για να τον κάνει αθάνατο. Η διαδρομή συνεχίζει προς τα γραφικά ορεινά 
χωριά της περιοχής και την ανάβαση μέσα από το πυκνό ελατοδάσος της Ζαρούχλας για να 
κατηφορίσει στα 900μ στο κοιλάδα του Φενεού  ανάμεσα στους χιονισμένους ορεινούς όγκους 
Χελμού, Ντουρντουβάνας, Κυλλήνης, Ολίγυρτου και Σαϊτά. Εδώ η λίμνη Δόξας, κυκλωμένη από 
πυκνά δάση με πλατάνια, μαύρη πεύκη, κεφαλληνιακή ελάτη, κέδρους και καστανιές αποτελεί 
ένα μικρό ορεινό υγρότοπο. Στη μέση της λίμνης προβάλλει το γραφικό εκκλησάκι και λίγο πιο 
πάνω βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, ένα επιβλητικό κτίσμα του 17ου αιώνα, με 
πανοραμική θέα από το αρχονταρίκι του σε όλη τη λίμνη. 
 
Ακολουθούμε εντυπωσιακή διαδρομή μέσα στην πυκνή παραποτάμια βλάστηση που 
παραπέμπει σε περιπέτεια Camel Trophy μέχρι την κεντρική πλατεία του χωριού Γκούρα με την 
πετρόκτιστη εκκλησία του 1880 και τα αρχοντικά των Οικονόμου – Γκούρα, Σάρλη και Μούρτη 
που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Από εδώ ξεκινάμε ανάβαση, για να συναντήσουμε 
άγρια άλογα να καλπάζουν ελεύθερα στο οροπέδιο του όρους Ζήρια στα 1500 μ. Η διαδρομή 
μας συνεχίζει στο βουνό γέννησης του αρχαίου θεού Ερμή μέχρι το σημείο που θα 
διανυκτερεύσουμε κάτω από τα πανύψηλα έλατα. 

Ημέρα 3η 
Η 4×4 διαδρομή μας οδηγεί στην αλπική λίμνη της Ζήριας. Η Λίμνη Δασίου προσφέρει 
μοναδικές εικόνες καθώς μεταμορφώνεται στις αλλαγές των εποχών. Την εικόνα της απόλυτα 
παγωμένης επιφάνειάς της διαδέχονται το καθρέφτισμα των χειμωνιάτικων σύννεφων στα 
γαλάζια της νερά, όταν αρχίζει να λιώνει ο πάγος, η επανάληψη του πράσινου των ελάτων στα 
ακίνητα νερά της την άνοιξη και η αποκάλυψη του, χαραγμένου από την πύρα του ήλιου, 
αργιλώδους βυθού της το φθινόπωρο.  

Ανάλογα με την εποχή βότανα, αρωματικά φυτά, αγριολούλουδα, μανιτάρια και άγριες 
ορχιδέες, γεμίζουν τα ορεινά λιβάδια γύρω από τη Λίμνη Δασίου στο οροπέδιο. Η έκτος δρόμου 
διαδρομή μας οδηγεί σε χαμηλότερο υψόμετρο και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο,  μικτή 
διαδρομή μέχρι την περιοχή της Κορινθίας για να επιστρέψουμε Αθήνα μέσω του κεντρικού 
αυτοκινητόδρομου. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Διάρκεια  

3 ημέρες – 2 διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής  

16/07/21 – 18/07/21 

17/09/21 – 19/09/21 

15/10/21 – 17/10/21 

 

12/11/21 – 14/11/21 

10/12/21 – 12/12/21 

11/02/22 – 13/02/22 

 

11/03/22 – 13/03/22 

25/03/22 – 27/03/22 

15/04/22 – 17/04/22 

 

20/05/22 – 22/05/22 

10/06/22 – 12/06/22 

24/06/22 – 26/06/22 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 3ήμερη 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. 

 2 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. 


