
 

 

Οργανωμένη Roadtrip περιπέτεια στα μονοπάτια της Πάρνηθας 
 

 

 

Περιγραφή 

Αυτή η 7ωρη off-road περιπέτεια είναι ιδανική για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον θόρυβο 

της πόλης, να απολαύσουν τη συναρπαστική θέα στη φύση, να ανακαλύψουν μοναστήρια, παλιά 

παρεκκλήσια, εγκαταλελειμμένα κάστρα και λίμνες, παράλληλα με περιπλάνηση σε ρυάκια, δάση 

και παραδοσιακά χωριά. 

Η περιπέτειά μας ξεκινά γύρω στις 9:00, όταν και σας παραλαμβάνουμε από το ξενοδοχείο σας. 

Κατά τη διαδρομή αφήνοντας τις γκρι αποχρώσεις της πόλης, η έξοδος μας στο για το βουνό της 

Πάρνηθας θα είναι το χωριό Φύλη που βρίσκεται στους πρόποδές της. 

Η πρώτη μας στάση θα είναι η Μονή Κλειστών που ανεβαίνει στην άκρη ενός φαραγγιού. 

Απολαύστε εδώ την καταπληκτική θέα, την παραδοσιακή Ελληνική Ορθόδοξη Μονή και ελέγξτε 

τον ασυνήθιστο τρόπο που αλλάζουν τα αναμμένα κεριά στους απέναντι βράχους. Φεύγοντας 

από το Μοναστήρι, καθώς ανεβαίνουμε στη διαδρομή μας προς τα Δερβενοχώρια, θα δούμε 

ερείπια του αρχαίου κάστρου της Φύλης που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ.  



 

Καθώς πλησιάζουμε στην κορυφή σε υψόμετρο περίπου 800+ μ., σταματάμε στο αιολικό πάρκο 

και έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για φωτογραφίες με εκπληκτική θέα από ψηλά. Μπορούμε να 

δούμε από εδώ και τις δύο πλευρές της Αττικής από την Εύβοια έως τη Σαλαμίνα, καθώς και από 

τον Ευβοϊκό μέχρι τον Κορινθιακό Κόλπο. 

Καθώς ξεκινάμε την κατάβαση μας, ήρθε η ώρα να φύγουμε από την άσφαλτο και να εισέλθουμε 

σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον με καταπράσινα λιβάδια, πεύκα, πρόβατα, άλογα και 

κηρήθρες. Μέσα από μικρά μονοπάτια στο δάσος, ξεκινά τώρα το εκτός δρόμου μέρος της 

περιπέτειας μας. 

Το τοπίο αλλάζει συνεχώς όλες τις αποχρώσεις των πράσινων χρωμάτων καθώς διασχίζουμε 

πολλά ρυάκια, γκρεμούς και συστοιχίες δέντρων. Έχουμε πολλές επιλογές μονοπατιών εδώ, για 

ήπια έως άγρια οδήγηση off-road – η απόφαση εδώ είναι αποκλειστικά δική σας! Οι έμπειροι 

οδηγοί μας μπορούν να ικανοποιήσουν οποιοδήποτε από τα αιτήματά σας – πάντα φυσικά με 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Ένα νόστιμο παραδοσιακό γεύμα πικνίκ με χειροποίητα προϊόντα σας περιμένει στην παχιά σκιά 

των πλατανιών της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Απολαύστε το φαγητό σας, χαλαρώστε για λίγη 

ώρα και ετοιμαστείτε για το επόμενο κομμάτι, καθώς είμαστε ακριβώς πάνω από το χωριό 

Αυλώνα και είμαστε έτοιμοι να κατευθυνθούμε ξανά στην άσφαλτο για να δούμε εντελώς 

διαφορετικά πράγματα. 

Μέσω του χωριού Αυλώνα και ακολουθώντας τις σιδηροδρομικές γραμμές, κάνουμε μια 

γρήγορη επίσκεψη σε ένα μοναδικό αγρόκτημα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για την 

Ιπποκράτειο Πολιτεία, για να επισκεφθούμε τα γαλάζια νερά της λίμνης Μπελέτσι.  

Ένα παράδειγμα όπου η φύση έχει διορθώσει ένα ανθρώπινο λάθος και έκανε μια απίστευτη 

πανέμορφη λίμνη με χελώνες και εκπληκτική θέα που θυμίζει τις Άλπεις.  

Καθώς αφήνουμε την περιοχή, η διαδρομή μας περνά από τα πρώην Βασιλικά Ανάκτορα του στο 

Τατόι, για να δείτε τα ερείπια του Βασιλικού Παλατιού και τους Βασιλικούς Κήπους. 
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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. 

 


