Ιανουάριος

Απρίλιος

Κυριακή 21 / 1 /18
Μαραθώνας - Φαράγγι Οινόης

Κυριακή 14 / 1 /18
Κοπή Πίτας

Ε

λάτε φίλοι και µέλη του
Οµίλου να κόψουµε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα,
στη λέσχη µας στις 11:00 π.µ.
Σας περιµένουµε όλους.

Αναχώρηση στις 8:30 από Αγία Ελεούσα µε
προορισµό την περιοχή του Αγ.Στεφάνου όπου θα
επισκεφθούµε κτήµα βιολογικής καλλιέργειας, το
µικρό µουσείο του Φράγµατος και θα
πεζοπορήσουµε στο φαράγγι της Οινόης µε τα
πλατάνια και τον ποταµό Χάραδρα.
Ώρες πορείας 2-3 Β.∆. Α
Αρχηγοί: Σουµέλα Πετρίδου - Κική ∆ηµητρέλλη

Κυριακή 29 / 4 /18
Αρκαδία: Ζυγοβίστι - Ελάτη

Κυριακή 15 / 4 /18
Φθιώτιδα: Κουµαρίτσι
Αναχώρηση στις 7:00 από Αγ. Ελεούσα µε
προορισµό
το Κουµαρίτσι όπου θα
πεζοπορήσουµε µέσα σε ψηλά δρυοδάση και
ελατοδάση, µε θέα Λαµία, Καλλίδροµο και
Μαλιακό και από την άλλη πλευρά στον
Παρνασσό και την Γκιώνα. Το ελατοδάσος είναι
τόσο πυκνό που µαγεύει και στα ξέφωτα τα
λουλούδια της Οίτης δίνουν πολύχρωµες
εικόνες.
Ώρες πορείας 4 - 4½ - Β.∆. Α

Αρχηγοί: Κική ∆ηµητρέλλη - Ζαν Μώρου

Φεβρουάριος
Πέµπτη 8 / 2
Τσικνοπέµπτη

Κυριακή 4 / 2 /18
Κορινθία: Στέρνα - Φάρος
Αναχώρηση στις 8:00 από Αγία
Ελεούσα για την Στέρνα όπου θα
ξεκινήσουµε την πορεία µας
ακολουθώντας βραχώδη ακτή που
κινείται µέσα σε πυκνό αλλά χαµηλό
πευκοδάσος, προσφέροντας µοναδική
θέα σε όλο τον Κορινθιακό, και θα
καταλήξουµε στον Φάρο και τον
αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου.
Ώρες πορείας 3 - 3 ½ Β.∆. Α+

Τ

σικνίζουµε
στις 7:30
στη λέσχη

µας.
Προσφέρουµε,
µουσική, κρασί,
µεζέδες αλλά
ευπρόσδεκτοι
και οι δικοί σας.

Σάββατο - ∆ευτέρα 17-19 / 2 /18
Λευκάδα
Αναχώρηση στις 7:30 από Αγία
Ελεούσα για Λευκάδα, όπου θα
έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε στο φαράγγι του
∆ηµοσάρι, στην Εγκλουβή µε τις
φηµισµένες φακές, και φυσικά να
κάνουµε Κούλουµα στην περιοχή.
Περισσότερα στο αναλυτικό µας.
Ώρες πορείας 3 + 4 Β.∆. Α+

Μάρτιος
Κυριακή 4/ 3 /18
Αρκαδία
Λιµποβίσι - Βυτίνα
Αναχώρηση στις 7:00 από
Αγία Ελεούσα για Λιµποβίσι,
όπου θα επισκεφθούµε το
µουσείο-σπίτι του Θ.
Κολοκοτρώνη. Στη συνέχεια θα
ξεκινήσουµε την πεζοπορία
µας προς την Βυτίνα,
διασχίζοντας δασωµένο αλλά
και αλπικό τοπίο.
Ώρες πορείας 4 - 4 ½ Β.∆. Α+
Αρχηγοί: Χρήστος Σκολαρίκος
Σουµέλα Πετρίδου

Σάββατο 17/ 3 /18

∆ιόνυσος

Ωρες πορείας 5 - 5 ½ Β.∆. B
Αρχηγοί: Χρήστος Χατζηνεοφύτου
Χρήστος Σκολαρίκος

Μάιος

Αρχηγοί: Καίτη Λαρεντζάκη
Ζαν Μώρου

Αρχηγοί: Μάνος Καραµητσόπουλος
Κική ∆ηµητρέλλη

Αναχώρηση στις 7:00 από Αγ. Ελεούσα µε
προορισµό µας το Ζυγοβίστι. Από εδώ θα
ξεκινήσει η πεζοπορική µας διαδροµή, που
αποτελεί µέρος του Mainalon trail, µε το
µεγαλύτερο µέρος µέσα σε ελατοδάσος
περνώντας από την Λάκκα Κοσκίτσα και το
οροπέδιο Βλάχικα θα καταλήξουµε στην
Ελάτη.

Κυριακή 13 / 5 /18
Κυνουρία:
Φαράγγι Σπηλάκια
Αναχώρηση στις 7:00 από Αγ.
Ελεούσα για Πλάτανο, το χωριό
µε τα πολλά νερά και το γνωστό
φαράγγι Σπηλάκια µε πυκνή
βλάστηση και κατάληξη στο
Βρασιάτη ποταµό. Το τοπίο
είναι εντυπωσιακό και αριστερά
και δεξιά του φαραγγιού
υπάρχουν ψηλά βράχια.
Ώρες πορείας 4 - 4 ½ Β.∆. Α+
Αρχηγοί: Χρήστος Σκολαρίκος
Κική ∆ηµητρέλλη

Σάββατο-∆ευτέρα
19-28 / 5 /18
Πανόραµα Ρουµανίας

Σάββατο-∆ευτέρα
26-28 / 5 /18
Άρτα, Τζουµέρκα

Αναχώρηση στις 7:00 από Αγ.
Β ο υ κο υ ρ έ σ τ ι , Ι ά σ ι ο ,
Μοναστήρια Ρουµανικής Ελεούσα για Άρτα, όπου θα
πεζοπορήσουµε στα Τζουµέρκα,
Μολδαβίας,Κλούζ
θα επισκεφθούµε την µονή
Ν α π ό κ α , Γ κ ο ύ ρ α Κηπίνας, θα περπατήσουµε την
Χοµορολούι, Σιγκισοάρα διαδροµή Καλαρρύτες - Συρράκο
Τρανσυλβανία, Υπόγειο και θα κάνουµε και µία βόλτα στην
Παλάτι Αλατιού, (Turda λίµνη Ζηρού. Περισσότερα στο
Salina), Πέλες, Μπρασόβ, αναλυτικό πρόγραµµα.
Π ύ ρ γ ο ς Μ π ρ ά ν Ώρες πορείας 5, 3 ½ , 2 Β.∆. Α+Β
(Πύργος∆ράκουλα),
Αρχηγοί: Καίτη Λαρεντζάκη
είναι µερικά από τα µέρη
Σουµέλα Πετρίδου
που θα επισκεφθούµε....
Η εκδροµή θα ακυρωθεί,
αν γίνει του εξωτερικού

Ιούνιος
Σάββατο - Κυριακή 24-25 / 3 /18
Λάρισα, Αµπελάκια, Μελιβοία

Ώρα συνάντησης 10: π.µ.
στον ∆ιόνυσο επί της οδού
Αµαδρυάδων 17. Μια πολύ
όµορφη διαδροµή σε πυκνό
πευκοδάσος που περνά από 3
ε ξ ω κ λ ή σ ι α . Γι α ό σ ο υ ς
θελήσουν να έρθουν χωρίς δικό
τους όχηµα, από την Κηφισιά
ξεκινάει το λεωφορείο, γραµµή
536, το οποίο κάνει στάση στην
οδό Αµαδρυάδων.

Αναχώρηση στις 7:00 από Αγ.
Ελεούσα µε προορισµό την
περιοχή της Λάρισας όπου θα
π ε ζο π ο ρ ή σ ο υ µ ε α π ό τ α
Αµπελάκια και το Κάστρο Ωριάς
µέχρι την κοιλάδα των Τεµπών και
θα εξερευνήσουµε το
κα τα π ρ ά σ ι ν ο φ α ρ ά γ γ ι τ η ς
Μελιβοίας µε κατάληξη την
Βελίκα.
Περισσότερα στο
αναλυτικό πρόγραµµα.

Ώρες πορείας 3 + 31/2 Β.∆. Α

Ώρες πορείας 4 + 5 Β.∆. Α
Αρχηγοί: Καίτη Λαρεντζάκη
Μάνος Καραµητσόπουλος

Κυριακή 10 / 6 /18
Κύµη: Γουρνία - Πετισούνας

Κυριακή 24 / 6 /18
Φωκίδα: Τριζόνια

Αναχώρηση στις 7:00 από Αγία Ελεούσα
για Κύµη όπου θα µεταβούµε στην πηγή
Γουρνίων και από εκεί θα συνεχίσουµε για
τον µοναστήρι της Μεταµόρφωσης του
Σωτήριος, επίσκεψη, και µέσα από το
φαράγγι Πετισούνα περνώντας από πυκνή
βλάστηση και µικρές γούρνες θα
καταλήξουµε στην Γουρνία.
Ώρες πορείας 4 ½ - 5 Β.∆. Α+
Αρχηγοί: Μάνος Καραµητσόπουλος
Ζαν Μώρου

Αναχώρηση στις 7:00 από Αγία
Ελεούσα για Χάνια Φωκίδας, όπου µε το
καραβάκι θα αποβιβασθούµε στο µικρό
και ήσυχο νησί του Κορινθιακού, Τριζόνια,
όπου θα έχουµε την ευκαιρία να το
εξερευνήσουµε, περπατώντας, αλλά και
να κολυµπήσουµε ...
Ώρες πορείας 2 ½ Β.∆. Α
Αρχηγοί: Ζαν Μώρου
Σουµέλα Πετρίδου

Σηµείωση: Οι ώρες είναι κατά προσέγγιση

Θα µας βρείτε: ∆άµωνος 8, Αγ. Νικόλαος Αχαρνών, 210 8623843, στο www.ofaktis.gr, facebook:omilosfilonaktis

