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Όνομα Δράσης 

Olympus Canyoning Xperience 
Summer (2021) 

Διάρκεια Δράσης: 

Το παρακάτω πρόγραμμα αναφέρεται σε δραστηριότητες και εμπειρίες που θα λάβουν χώρα από 15/5 έως 

15/6/2021 στο πιο διάσημο βουνό  παγκοσμίως τον μυθικό Όλυμπο και  το ψηλότερο Ελλάδας (Μύτικας 2.917 

μέτρα).  

Η Ελληνική μυθολογία συνδέεται άρρηκτα με τον Όλυμπο ως η κατοικία των 12 «Ολύμπιων Θεών» γεγονός που 

του προσδίδει παγκόσμια αναγνωσιμότητα. Στους πρόποδές του σχηματίζονται φαράγγια με κρυστάλλινα νερά και 

“Θεϊκή” φύση «τις πτυχές του Ολύμπου» όπως τα αποκαλούσε ο Όμηρος εκεί στα απόκρυφα και δροσερά 

φαράγγια του διοργανώνονται Καθημερινές Εκπαιδεύσεις και Καταβάσεις για γνωριμία με τον μαγικό κόσμο των 

Φαραγγιών και της Φύσης του Ολύμπου.    

Εκπαιδευτής  Σταμάτης Κουσβελάρης  

Τηλέφωνο: +30 6972 666428 

e-mail skousvelaris@outlook.com 

Συνοπτική Περιγραφή Δράσης: 
 

Τα μέλη της Hellas Outdoor & Adventure Coaching με πολύχρονη εμπειρία στην εξερεύνηση του Ορεινού όγκου και 

των Φαραγγιών του Ολύμπου δημιούργησαν το πρότυπο κέντρο Βιωματικής εκπαίδευσης & κατάβασης Φαραγγιών 

(Canyoning). Το κέντρο μας είναι πιστοποιημένο (Canyoning Center) από τον μεγαλύτερο επαγγελματικό οργανισμό 

Canyoning στον κόσμο, την ICOpro με επικεφαλής Manager & Εκπαιδευτή (Instructor ICOPro ID: 130001B8) τον 

Σταμάτη Κουσβελάρη με μεγάλη εμπειρία στις υπαίθριες δραστηριότητες και στα εναλλακτικά προγράμματα 

εκπαίδευσης (Wilderness Education).    

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την διάρκεια της δραστηριότητας του 

Canyoning γίνεται μάθημα σύμφωνα με τα διεθνή Standards της ICOPro και οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση (initiation Card CAI).  

Δεν πρόκειται μόνο για μια υπαίθρια δραστηριότητα αλλά για εκπαίδευση με 

πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη (CAI ICOPro) η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί και αναγνωρίζεται σε όλο 

τον κόσμο. 

Βάση μας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αποτελέσει το Ορειβατικό Καταφύγιο Κορομηλιάς που βρίσκεται 

σε υψόμετρο 1.020 μέτρων στη Δασική Θέση Κορομηλιά σημείο Εξαιρετικής Θέας και σταυροδρόμι πολλών 

μονοπατιών που οδηγούν σε όλες σχεδόν τις κορυφές της Βορειοανατολικής πλευράς του Ολύμπου.  

mailto:skousvelaris@outlook.com
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Οι δραστηριότητές μας θα διενεργούνται σε καθημερινή βάση 9:30 – 15:00 ( με σημείο συνάντησης το 

εκκλησάκι Κωνσταντίνου & Ελένης στο Δίον (για το φαράγγι του Ορλιά) και το καταφύγιο ΕΟΣ Βροντούς (για 

το φαράγγι της Αγ. Κόρης και Παπά Pέμα).  

 

Πρόγραμμα Καταβάσεων 15/5/2021-15/6/2021:  

 

Ορλιάς Αγία Κόρη Παπά Ρέμα Αραπλάκος 

Σάββατο 15/5/2021

Κυριακή 16/5/2021

Τρίτη 18/5/2021

Πέμπτη 20/5/2021

Παρασκευή 21/5/2021

Σάββατο 22/5/2021

Κυριακή 23/5/2021

Τρίτη 25/5/2021

Πέμπτη 27/5/2021

Παρασκευή 28/5/2021

Σάββατο 29/5/2021

Κυριακή 30/5/2021

Τρίτη 1/6/2021

Πέμπτη 3/6/2021

Παρασκευή 4/6/2021

Σάββατο 5/6/2021

Κυριακή 6/6/2021

Τρίτη 8/6/2021

Πέμπτη 10/6/2021

Παρασκευή 11/6/2021

Σάββατο 12/6/2021

Κυριακή 13/6/2021

Τρίτη 15/6/2021
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Τα φαράγγια της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που οριοθετούνται μεταξύ του Λιτόχωρου και της 

Βροντούς παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για οποιανδήποτε θέλει να γνωρίσει και να εξερευνήσει την 

περιοχή αυτή .  

Η Βορειοανατολική πλευρά του Ολύμπου με εξαιρετικά χαρακτηριστικά Βιοποικιλότητας, άφθονων, 

κρυστάλλινων νερών όλο τον χρόνο , περικλείει πάνω από πέντε φαράγγια στα οποία θα λάβουν χώρα 

καθημερινές Εκπαιδεύσεις, Πιστοποιήσεις (ICOPro) & Καταβάσεις (Canyoning).   

Το φαράγγι του Ορλιά 

Φυσικά το «σήμα κατατεθέν» του Ολύμπου και του 

Canyoning της Βόρειας Ελλάδας. Το φαράγγι του 

Ορλιά  τα έχει όλα, θρύλους, πεζοπορία, πολλές 

βάθρες, τσουλήθρες, μαγευτικές εικόνες πολλούς 

καταρράκτες με κρυστάλλινα νερά.  

Για πολλούς που αγάπησαν το Canyoning ως 

υπαίθρια δραστηριότητα ο Ορλιάς ή Ουρλιάς ή 

Βαφείρας ήταν το έναυσμα,  το πρώτο τους φαράγγι 

που δεν ξεχνούν ποτέ …   

Η ομορφιά της φύσης σε συνδυασμό με την 

διασκέδαση που προσφέρει το κατατάσσουν ως το 

πιο δημοφιλές φαράγγι της Ελλάδας. Ένα φαράγγι για 

όλους…. μια δραστηριότητα πού όλοι πρέπει να 

ζήσουν την εμπειρία κατάβασης και διάσχισης του 

φαραγγιού του Ορλιά.  

Ορισμένα Τεχνικά Στοιχεία: 

Συνολική διάρκεια:  5 ώρες 

Εκπαίδευση ICOPro:  30 λεπτά 

Πεζοπορία προσέγγισης: 45 λεπτά 

Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες 

Ώρα έναρξης: 9:30 π.μ. 

Ώρα λήξης: 14:30 μ.μ. 

 

Τιμή Κατάβασης κατά άτομο 70 €. 
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Το φαράγγι της Αγίας Κόρης.  

Η Αγ. Κόρη παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά των 

φαραγγιών του Ολύμπου, ανέγγιχτη φύση, 

εκπληκτική βιοποικιλότητα, πεντακάθαρα νερά και 

ένα προσκύνημα αφιερωμένο σε μία άγνωστη 

όμορφη κόρη που κατέφυγε εκεί για να ξεφύγει από 

τους τούρκους. Εκεί χτίσθηκε και το εκκλησάκι στο 

βάθος της ρεματιάς και αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της περιοχής.   

Για να προσεγγίσουμε το φαράγγι περνάμε από το 

χωριό της Βροντούς και φτάνουμε στον προαύλιο 

χώρο της Αγίας Κόρης, όπου είναι και η έξοδος του 

φαραγγιού. Παράλληλα με το φαράγγι υπάρχει μονοπάτι που διατρέχει το φαράγγι σε αρκετά σημεία του από 

όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε την κατάβασή μας (Canyoning)  ή να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εξόδου.  

Το φαράγγι της Αγίας Κόρης θεωρείται ιδανικό για αρχαρίους, έχει νερό όλο τον χρόνο και χρειάζονται περίπου  

4:30 ώρες για την διάσχισή του.  

Ορισμένα Τεχνικά Στοιχεία: 

Συνολική διάρκεια:  4:30 ώρες 

Εκπαίδευση ICOPro:  30 λεπτά 

Πεζοπορία προσέγγισης: 40 λεπτά 

Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες 

Ώρα έναρξης: 9:30 π.μ. 

Ώρα λήξης: 14:00 μ.μ. 

 

Τιμή Κατάβασης κατά άτομο 70 €. 
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Εξοπλισμός Οργανωτών & Συμμετεχόντων 
 

Εξοπλισμός/υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με ICOPro Standards:  

• Κράνος Ασφαλείας  
• Πλήρης στολή Nεοπρέν 5mm  
• Ζώνη ασφαλείας με : 1 Καραμπίνερ ασφαλείας με 1 καταβατήρα Pirana & ζεύγος Αυτασφαλειών 
• Ειδικό σακίδιο  
• Στεγανό δοχείο 
• ICOpro Canyoneer initiation Training course 
• ICOpro Card and affiliation member  
• CE PPE standard equipment only 
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
• Δωρεάν Φωτογραφίες & βίντεο! 

 
Εξοπλισμός που πρέπει να έχετε:  

• Μαγιό   
• Σορτσάκι ή κολάν για την πεζοπορία  
• Μπλούζα για την πεζοπορία   
• Mπουκάλι με εμφιαλωμένο νερό 1L+ snack 
• Πετσέτα μπάνιου  
• 2 ζευγάρια παπούτσια 


