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Hikers Camp Schedule



Saturday 1 August Sunday 2 August Monday 3 August Tuesday 4 August Wednesday 5 August

7:00
Wake Up Call & 

Breakfast
Wake Up Call & 

Breakfast

8:00
Wake Up Call & 

Breakfast

9:00
Departure from 

Thessaloniki
Wake Up Call & 

Breakfast
River Trekking in 
Agrafiotis River Archery in Platanias

10:00

11:00
Boat Safari & Carlo I 

Tocco Castle
Mountain Bike in 
Evritanian Forests

12:00
Acheloos Swimming in 

Sivista
Immersion in Apati

Narrows Departure from Granitsa
13:00 Lunch and Coffee in Arta
14:00 Lunch and Coffee in Arta
15:00 Lunch in Valaora Lunch in Granitsa

16:00
Departure from Agrafiotis

River Departure from Arta

17:00 Hiking in Mount Kalana
Bouzonikos Gorge

Crossing
18:00 Visit Agios Andreas Cave Rock Climbing in Valaora

19:00
The Forest Games- Camp 

Edition
20:00 Arrival to Hotel Astroporia in Agrafa Arrival to Thessaloniki

21:00
Fun Around Fire & 

Barbeque in Platanias
22:00 Dinner in Granitsa Dinner in Valaora The Full Moon Experience
23:00 Thessaloniki Night Out

0:00
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Activities & Sports ScheduleHiking in Mount Kalana
Η Καλάνα είναι βουνό που ανήκει γεωλογικά 

στα Όρη Βάλτου με 

υψόμετρο 1.512 μέτρα. Τεράστια όρνια 

κατοικούν στους βράχους

ενώ η θέα της λίμνης των Κρεμαστών είναι 

από τις πιο χαρακτηριστικές

εικόνες του ταξιδιού μας. Η ανάβαση μας 

κατευθύνεται στην ανατολική

ορθοπλαγιά έως το σπήλαιο του Αγίου 

Ανδρέα για μία απόσταση 3,9 χιλιομέτρων

με υψομετρική διαφορά 150 μέτρων.

Cave of Agios Andreas
Τερματισμός της πεζοπορίας στην Καλάνα είναι η σπηλιά του Αγίου Ανδρέα 

του Ερημίτη, τοπικού Αγίου του Βάλτου. Σε αυτή τη σπηλιά

ασκήτευε τον 13ο αιώνα μ.Χ.  Την είσοδο διακόπτει το προσκυνητάρι του

αγίου ενώ πίσω από αυτό βρίσκεται η μικρή αίθουσα του σπηλαίου.
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Boat Safari & Carlo I Tocco 

Castle
Εξερεύνηση των μυστικών του Αχελώου με 

βάρκα! 

Πλέοντας στα καταγάλανα νερά που ρέουν 

ανάμεσα από τα απότομα βράχια, 

εισερχόμαστε σε σπήλαια στις κρημνώδεις 

όχθες του ποταμού ενώ όπου υπάρχουν

αβαθή νερά, μπορούμε να πάρουμε και μια 

πιο κοντινή εμπειρία… βρέχοντας

τα πόδια μας. Η περιήγηση καταλήγει στο 

νησάκι του Αγίου Νικολάου όπου

είναι κτισμένο το Φράγκικο κάστρο του 15ου

αιώνα επί κομητείας Καρόλου Α’ Τόκκου.

Acheloos Swimming in Sivista
Στην πιο μαγευτική παραλία που έχετε επισκεφθεί, κρυμμένη

ανάμεσα σε καταπράσινους ορεινούς όγκους. Εκεί που ο Αχελώος δημιουργεί

την τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών και στις ακτές τους δεκάδες παραλίες για

τις πιο αξέχαστες βουτιές της ζωής σας!
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Σε ένα σημείου που το ταλέντο της φύσης 

στην γλυπτική έκανε δώρο στον

άνθρωπο ένα πέτρινο αριστούργημα! 

Απομεινάρι του παρελθόντος

όταν ο Γρανιτσιώτης ποταμός έσκαβε τη γη 

για αιώνες, το Φαράγγι του Μπουζονίκου

δεσπόζει με τους πανύψηλους βράχους και 

τα στενά περάσματα του. 

Σύντομο με άγρια ομορφιά που θυμίζει… 

Jurassic Park!

Rock Climbing in Valaora
Το Φαράγγι του Μπουζονίκου διαθέτει πάνω 

από είκοσι αναρριχητικές

διαδρομές για κάθε επίπεδο. Αναρρίχηση 

Top Rope με σχοινί

σε ύψος ως και τριάντα μέτρα! Ετοιμαστείτε 

για μεγάλες συγκινήσεις!
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Mountain Bike in Evritanian

Forests
Τι καλύτερο από δυο τροχούς στην σκιά τον 

Αύγουστο;

Ορθοπεταλιές, κατηφόρες, μονοπάτια και 

χωματόδρομοι με έλατα. 

Μια υπέροχη ποδηλατοβόλτα στα δάση της 

Ευρυτανίας όπου συναντά κανείς

δέντρα, ρυάκια, σημεία με θέα και οι -πολύ 

τυχεροί- ζαρκάδια και σκιουράκια.

Astroporia in Agrafa
Μια νυχτερινή πεζοπορία στο δάσος 

διαφορετική από τις άλλες!

Εξερευνούμε τους αστερισμούς καθώς και 

τους μύθους που κρύβονται

πίσω από τα ονόματά τους. Εξασκούμαστε 

επίσης σε τεχνικές διαβίωσης

ενώ δοκιμάζουμε τις αισθήσεις μας στο 

σκοτάδι μέσω βιωματικής μάθησης.
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River Trekking in Agrafiotis

River
Διασχίζοντας τον ποταμό Αγραφιώτη 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με

τα θαύματα της φύσης! Η Τρύπα της 

Όσκλιανης, ένα μικρό φαράγγι

που στο τέλος του μας επιφυλάσσει μία 

περιπέτεια: Την περίφημη

Άπατη! Ένα στένωμα σαν σπηλιά μήκους 

εκατό μέτρων με «άπατα» 

νερά και μόνο δύο επιλογές! Προχωράς ή 

γυρνάς πίσω! 

The Full Moon Experience
Πόσες φορές είχατε την ευκαιρία να δείτε την 

πανσέληνο μέσα από

ένα δάσος; Με το τηλεσκόπιο μας 

παρατηρούμε τους κρατήρες της Σελήνης

καθώς αυτή θα βάφει χρυσόξανθα τα νερά 

του Αχελώου!

Μια στιγμή βγαλμένη από παραμύθι!
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Edition

Ομαδικά παιχνίδια στη φύση που 

αναδεικνύουν την εφευρετικότητα,

την συνεργασία και την… σβελτάδα! Η 

διασκέδαση και το γέλιο

χτυπούν κόκκινο και φιλίες γεννιούνται εκεί 

που δεν το περιμένεις.

Παρόλα αυτά, μην τους αφήσετε να 

κερδίσουν!

Fun Around the Fire & 
Barbeque in Platanias

Βράδυ χαλάρωσης με λουκάνικα, μπύρες 

και ζαχαρωτά.

Ιστορίες γύρω από τη φωτιά, συζήτηση και 

παιχνίδια για ένα

σωστό… σβήσιμο της ημέρας.
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Πιάσε τη χορδή, τράβηξέ τη γερά και 

σημάδεψε! Αφού γνωρίσουμε

την τεχνική της τοξοβολίας, θα 

δοκιμάσουμε βολές και στο τέλος

μας περιμένει το μεγάλο στοίχημα για 

μια εξάδα μπύρες! Ποιος

θα είναι ο καλύτερος τοξοβόλος;

Thessaloniki Night Out
Το βράδυ της επιστροφής μας είναι 

ιδανικό για ένα

χαλαρό ποτό στην Θεσσαλονίκη για 

όσους το επιθυμούν.

Να θυμηθούμε εμπειρίες του Hikers 

Camp, να γελάσουμε με τα 

παρατράγουδα 

και να δώσουμε ραντεβού για τον 

Αύγουστο του 2021!
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€290/ person €220/ person €120/ person
All Activities All Activities All Activities

Hotel & Breakfast Hotel & Breakfast -

Transfer - -

5 Days Deals
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Rock Climbing & Bouzonikos Gorge €40

Mountain Bike €15

River Trekking €15

Hiking Kalana & Agios Andreas Cave €10

Boat Safari & Swimming €10

Astroporia & Full Moon €10

The Forest Games €10

Archery €10

Costs for Individual Participants  
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Hiking in Kalana & Cave of 
Agios Andreas

• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια

• Σορτς ή παντελόνι

• T-shirt και ζακέτα

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

• Φακό κεφαλής ή απλό

• Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά)

Boat Safari and Swimming 
in Acheloos

• Αθλητικά παπούτσια ή σανδάλια

• Σορτς και μαγιό

• T-shirt

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

• Αδιάβροχη θήκη κινητού

Bouzonikos Gorge
• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια

• Σορτς ή παντελόνι

• T-shirt και ζακέτα

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

Rock Climbing
• Αθλητικά παπούτσια

• Αναρριχητικά παπούτσια εφόσον διαθέτετε

• Σορτς ή παντελόνι

• T-shirt και ζακέτα

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

Archery
• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια ή σανδάλια

• Σορτς

• T-shirt

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου
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Mountain Bike
• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια

(μπορεί να συναντήσουμε λάσπες)

• Σορτς ή παντελόνι

• T-shirt και ζακέτα

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

Astroporia & Full Moon
• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια

• Μακρύ παντελόνι

• T-shirt, ζακέτα και μπουφάν

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, σνακ, 

αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

• Φακό κεφαλής

• Μπατόν πεζοπορίας προαιρετικά

• Αντικουνουπικό

River Trekking
• Παπούτσια για το νερό ή σανδάλια 

(απαγορεύονται οι παντόφλες)

• Σορτς ή μαγιό

• T-shirt

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, 

σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

• Αδιάβροχη θήκη κινητού

The Forest Games
• Ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια ή 

σανδάλια

• Σορτς

• T-shirt και ζακέτα

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, σνακ, 

αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

Barbeque
• Μακρύ παντελόνι

• T-shirt, ζακέτα και μπουφάν

• Σακίδιο με νερό, αλλαξιές για τον ιδρώτα, σνακ, αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου

• Αντικουνουπικό

• Προϊόντα της αρεσκείας σας για ψήσιμο



Activities & Sports ScheduleActivities & Sports Schedule

Acheloos Valley MapsAcheloos Valley Maps
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Relative Position of Hikers Camp Area of Hikers Camp



Activities & Sports ScheduleActivities & Sports Schedule

Acheloos Valley

Thessaloniki- Granitsa 5h 30m        413 km
Thessaloniki- Arta               3h 30m       316 km
Arta- Mt.Kalana 1h 30m        66 km
Mt. Kalana- Granitsa 1h 20m        49 km
Granitsa- Sivista 45m        23 km
Granitsa- Valaora 28m         16 km
Granitsa- Karpenisi 1h 40m        72 km
Granitsa- Agrafiotis River    1h 24m        46 km

Distances



ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


