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 ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ   
 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 

Αχαΐα: Σπήλαιο Λιμνών - Πλανητέρο  
 

    
  

   

 Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:30  με στάσεις  (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βιαμάξ) για το 

Σπήλαιο Λιμνών, (που παλαιότερα ονομαζόταν Τρουπίσιο), το οποίο βρίσκεται στο χωριό Καστριά, σε υψόμετρο 850μ. 

στον ορεινό όγκο του Χελμού. Το όνομά του το οφείλει στις πολλές μικρές λίμνες (13) που σχηματίζονται στο εσωτερικό 

του και η μοναδικότητά του είναι το αποτέλεσμα της εκπληκτικής εσωτερικής του διαμόρφωσης σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα, γεγονός που δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα άλλο σπήλαιο του κόσμου. Το αξιοποιημένο μήκος του σπηλαίου 

ανέρχεται σε 500 μ. ενώ το συνολικό του μήκος είναι 1980μ. Ο επισκέπτης εισέρχεται στο σπήλαιο από τεχνητή 

σήραγγα, που βρίσκεται 83μ. χαμηλότερα από το ψηλότερο επίπεδο του σπηλαίου,  που καταλήγει κατευθείαν στο 

δεύτερο όροφο από σύνολο τριών. Η διάβαση των λιμνών γίνεται από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. 

 Είσοδος προαιρετική, Κόστος: (εισιτήρια ενηλίκων 9,00 €, παιδικά 4,50 €, ομαδικά ενηλίκων (άνω των 30 

ατόμων) 7,00€, φοιτητικά, ανέργων κατόχων κάρτας πολιτισμού, υπερηλίκων άνω των 65, με ένδειξη της αντίστοιχης 

κάρτας, 4,50 €). Δηλώστε μας την συμμετοχή σας, ώστε να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την επίσκεψη. 

 Όσοι δεν επισκεφθούν το σπήλαιο μπορούν να απολαύσουν το καφέ τους στην καφετέρια.  

 Μετά την επίσκεψη του σπηλαίου θα ξεκινήσει η πεζοπορία μας προς το Πλανητέρο. Μια εύκολη χαλαρή 

πεζοπορία, χωρίς υψομετρικές διαφορές.  
 

 Ω.Π. 3 -31/2  Β.Δ. Α' 6 χλμ.  ≈      
 Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το 

ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.   

 Όσοι δεν πεζοπορήσουν μετά το Σπήλαιο Λιμνών, θα συνεχίσουν για το Πλανητέρο όπου μπορούν να κάνουν 

βόλτες στο πανέμορφο δάσος, περιμένοντας τους πεζοπόρους. 

 Το Πλανητέρο ένα χωριό πανέμορφο, σχετικά κοντά στα Καλάβρυτα, σε υψόμετρο 687μ. είναι κτισμένο 

αμφιθεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού και είναι γνωστό για τους 

πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει. Το απίστευτο δάσος με τα  αιωνόβια πλατάνια που σε κάποια 

παλιά η διάμετρος του κορμού φτάνει τα 4 μ. οι πολλές νεροτριβές και οι πηγές του Αροάνιου που αναβλύζουν μέσα από 

τα βράχια το κάνουν αγαπημένο προορισμό. Ο Αροάνιος ποταμός σχηματίζεται στην περιοχή των χωριών Πλανητέρο 

και Άρμπουνα από νερά της λεκάνης του Φενεού που φθάνουν εδώ από καταβόθρες. Μέσα στο χωριό κυριαρχεί το 

παλιό πετρόκτιστο σχολείο και το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. 
 

 Καλή διάθεση... και .......χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.  
Αρχηγοί εκδρομής:   Σουμέλα Πετρίδου - Ζαν Μώρου 
 

    Δηλώσεις συμμετοχής: :  Ζαν Μώρου τηλ. 6987422562 ή Καίτη  Λαρεντζάκη  6972086817 ή στο e-

mail ofaktis@gmail.com  ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την  Παρασκευή  8 Ιανουαρίου 2019.   

Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, σκούφος ή καπέλο, γάντια, γυαλιά ηλίου, αδιάβροχο, 

δεύτερη αλλαξιά. 
  

 Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει  ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη  ή 

πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, 

κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την  επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει  

και  αναλαμβάνει  ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του  στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που 

ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. 
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