
 

Οργανωμένο Roadtrip στην αγκαλιά των βουνών της νότιας Ελλάδας 

 

 

 

Περιγραφή 

Ταξίδι περιπέτειας στον ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου, σε μία κρυμμένη άγνωστη Ελλάδα, σε 

4×4 δύσβατες διαδρομές και δασικούς δρόμους μέσα σε αγκαλιές βουνών και δασών, όπου το 

μόνο αγαθό που έχουν σε αφθονία είναι η άγρια ομορφιά των τοπίων τους. 

Διαδρομές εκτός δρόμου στον εκτεταμένο ορεινό όγκο της νότιας Πίνδου ο οποίος περιβάλλεται 

από τα βουνά “γίγαντες” Βαρδούσια και Γκιώνα στα νοτιοανατολικά, Βελούχι (Τυμφρηστό) στα 

βόρεια και Καλιακούδα στα δυτικά. Off-Road διαδρομές στα επιβλητικά, δασωμένα βουνά, τα 

αλπικά λιβάδια, και την ελατοσκέπαστη Ευρυτανία με τα άφθονα τρεχούμενα νερά, και φαράγγια 

μοναδικής ομορφιάς. 

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, 

αφήνουμε τα παράλια για να κατευθυνθούμε δυτικά. Το τοπίο σύντομα αλλάζει, βρισκόμαστε 

ανάμεσα στον ορεινό όγκο της  Οίτης και της Γκιώνας σε υψόμετρο πάνω από τα 1000 μ. 

Ενδιάμεση στάση για φαγητό και οδηγούμε δίπλα στα ρέματα που τροφοδοτούν τον Μόρνο 



 

ποταμό, για να καταλήξουμε στα λιβάδια των Βαρδουσίων όπου θα διανυκτερεύσουμε δίπλα 

στο Εξωκλήσι  του Προφήτη Ηλία και την πηγή με το πόσιμο νερό. 

Ημέρα 2η  
Διαδρομή στο όρος Βαρδούσια. Ένα από τα ελάχιστα, ελληνικά βουνά με αυθεντικό αλπικό 

χαρακτήρα που θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτά της κεντρικής Ευρώπης. Έντονο και σκληρό 

ανάγλυφο, άγριες, δύσβατες και απότομες κορυφές πάνω από τα 2000 μ. και εκτεταμένα αλπικά 

οροπέδια. Το βουνό χαρακτηρίζουν τα πολλά νερά και κεφαλάρια. Από εδώ πηγάζει ο Εύηνος 

ποταμός και πολλά μεγάλα ρέματα που τον τροφοδοτούν που υδρεύουν την Αθήνα. Δ 

ιασχίζουμε το βόρειο συγκρότημα του βουνού, που χαρακτηρίζεται από μια μακριά 

κορυφογραμμή με ομαλές κλίσεις, και με κατεύθυνση βόρεια-βορειοδυτικά και αφού 

περάσουμε από τις πηγές του Εύηνου ποταμού καταλήγουμε στη Γραμμένη Οξυά, ενώ 

ενδιάμεσα κάνουμε στάσεις για καφέ και πικ-νικ γεύμα. Στη Γραμμένη Οξυά το τερέν αλλάζει και 

οδηγούμε σε μαλακό χώμα μέσα στο πυκνό δάσος με οξυές (με ύψος πάνω από 40 μ) που 

φιλοξενείται στις πλαγιές του και αποτελεί το νοτιότερο δάσος οξυάς στην Ευρώπη.  Συνέχεια 

έχουν τα αλπικά λιβάδια με την χαμηλή βλάστηση, για να οδηγήσουμε στις κορυφογραμμές 

Κοκκάλια. Eδώ το 279 π.Χ. δόθηκε η νικηφόρα μάχη των Ελλήνων (30.000 περίπου στρατιώτες) 

κατά των 200.000 Γαλατών που σκοπό είχαν να λεηλατήσουν το μαντείο των Δελφών.  

Ημέρα 3η  
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. 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 4η  
Η 4×4 διαδρομή κατηφορίζει μέχρι τον κάμπο της Λαμίας για να οδηγήσουμε στη κοίτη του 
Σπερχειού ποταμού. Σύντομή στάση για γεύμα και καφέ πριν επιστρέψουμε Αθήνα μέσω του 
κεντρικού αυτοκινητόδρομου. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Διάρκεια  

4 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής  
03/06/21 – 06/06/21 

22/12/21 – 26/12/21 

25/03/22 – 28/03/22 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 4ήμερη 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. 

 3 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. 

 


