
 

 

Οργανωμένη εκδρομή Roadtrip στην καταπράσινη Ευρυτανία, τα 

Άγραφα, τη μοναδική Λίμνη Πλαστήρα και τα απόκοσμα Μετέωρα 
 

 

 

Περιγραφή 

Περιήγηση μέσα από γραφικές διαδρομές και δασικούς δρόμους της Ευρυτανίας και Νότιας 

Πίνδου, με τα πανύψηλα βουνά, άφθονα νερά, φαράγγια μοναδικής ομορφιάς και μνημεία 

παγκόσμιας κληρονομιάς, για μια 5ήμερη διάσχιση της Κεντρικής Ελλάδας. 

Ξεκινώντας νότια από την δασωμένη Ευρυτανία με τα πανύψηλα ελατοσκέπαστα βουνά, τα 

άφθονα τρεχούμενα νερά, και φαράγγια μοναδικής ομορφιάς, για να κατευθυνθούμε βόρεια στα 

βουνά, τα ποτάμια και τα γαλαζοπράσινα νερά της Λίμνης Πλαστήρα των Αγράφων, μέχρι τους 

μοναδικούς στον κόσμο γεωλογικούς σχηματισμούς των βράχων των Μετεώρων για να 

επισκεφθούμε το δεύτερο πλέον σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το 

Άγιο Όρος, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. 

 



 

Ημέρα 1η 
Φεύγοντας από Αθήνα, οδηγούμε στον αυτοκινητόδρομο για 180 χλμ μέχρι το παραθαλάσσιο 

θέρετρο Καμένα Βούρλα  γνωστό για τις ιαματικές πηγές του. Μετά από μια σύντομή στάση, 

κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Λαμίας για Off-Road διαδρομή μέσω δασικών δρόμων. Από 

τα 200 μ υψόμετρο οδηγούμε λασπωμένα μονοπάτια ανάμεσα από κωνοφόρα δέντρα για να 

ανεβούμε σε αλπικά λιβάδια με υψόμετρο 1650 μ, στα οροπέδια Κοκκάλια και να 

ακολουθήσουμε διαδρομή μέσα σε δάσος Ερυθρελάτης με προορισμό την περιοχή της 

Ευρυτανίας. 

Ημέρα 2η 
Η περιοχή της Ευρυτανίας βυθισμένη στα έλατα, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις 

της φύσης και του 4×4. Οι καταπράσινες πλαγιές το καλοκαίρι, και το αλπικό τοπίο το χειμώνα, 

τα ορμητικά ποτάμια, τα επιβλητικά φαράγγια, τα αρχαιολογικά μνημεία, τα ιστορικά 

μοναστήρια, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων συνθέτουν ένα 

μαγευτικό σκηνικό που καλεί να το εξερευνήσουμε. Μικτή διαδρομή μέσα σε δάσος 

Ερυθρελάτης στο όρος Καλιακούδα και περπάτημα στο εντυπωσιακό φαράγγι «Πάντα Βρέχει». 

Το φαράγγι «Πάντα Βρέχει» είναι ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς στα στενότερα σημεία του 

Κρικελοπόταμου ποταμού. Νερά κυλούν πάνω από στρώματα πυκνής βλάστησης που καλύπτουν 

τους βράχους και πέφτουν σαν βροχή στο ποτάμι σχηματίζοντας λιμνούλες. Το μονοπάτι για το 

φαράγγι είναι σύντομο και σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Πριν επιστρέψουμε στο σημείο 

διανυκτέρευσης κάνουμε περιήγηση και γνωριμία με τα γραφικά χωριά, τις αυθεντικές γεύσεις 

και τα αγνά προϊόντα της περιοχής. 

Ημέρα 3η 
Αφήνουμε την Ευρυτανία για να βρεθούμε στα βουνά των Αγράφων σε μία παράλληλη διαδρομή 

με τον  ποταμό Ταυρωπό που θα μας οδηγήσει στα δασωμένα φιόρδ της Λίμνης Πλαστήρα. 

Μικτή διαδρομή που μέρος της κινείτε off-road στη κοίτη ποταμών και χειμάρρων για να 

ανακαλύψουμε τις κρυμμένες ομορφιές της και να απολαύσουμε τις μοναδικές χρωματικές 

συνθέσεις και εναλλαγές της περιοχής των Αγράφων. 

Ημέρα 4η 
Περιήγηση στη Λίμνη Πλαστήρα. Επισκεπτόμαστε την Παναγία των Bράχων, το μεταβυζαντινό 

μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής – Σμιλεμένη στην απόκρημνη  

 



 

πλαγιά των Αγράφων. Διαδρομή στο πυκνό δάσος και τη λάσπη που σχηματίζεται στις όχθες τις 

λίμνης, αλλά και  πεζοπορία για να ανακαλύψουμε έναν από τους ομορφότερους καταρράκτες 

της Λίμνης Πλαστήρα. Εύκολη διαδρομή  παράλληλα στο ποτάμι, μέσα στα πλατάνια σε ένα 

πανέμορφο περιβάλλον, που αξίζει να εξερευνήσουμε. Απόγευμα οδηγούμε στο κεντρικό δρόμο 

που θα μας οδήγηση στο σημείο διανυκτέρευσης κάτω από τα επιβλητικά βράχια των 

Μετεώρων. 

Ημέρα 5η 
Οδηγούμε ψηλά στους βράχους για να επισκεφθούμε ένα από τα 24 μοναστήρια των Μετεώρων, 

την μονή στην άκρη του απόκρημνου και αιωνόβιου βράχου, την Μονή του Αγίου Στεφάνου του 

12ου αιώνα. Αμέσως μετά ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής μας με ενδιάμεση στάσεις για καφέ 

και αποχαιρετιστήριο γεύμα δίπλα στη θάλασσα. 
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Διάρκεια 
5 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής  
25/08/21 – 29/08/21 

15/09/21 – 19/09/21 

27/10/21 – 31/10/21 

22/12/21 – 26/12/21 

16/02/22 – 20/02/22 

16/03/22 – 20/03/22 

06/04/22 – 10/04/22 

04/05/22 – 08/05/22 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

⎯ 5ήμερη 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. 

⎯ 4 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. 

 


