
Olympus Canyoning Experience Fall- 2021  
Ελληνική Έκδοση  

 Hellas Outdoor & Adventure Coaching  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

   

 

 
 
 

Olympus Canyoning & Trekking Xperience 
  (Fall 2021) 
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Όνομα Δράσης 

Olympus Canyoning & Trekking Xperience 
Fall (2021) 

 

To Σαββατοκύριακο 18 & 19/9/2021 θα πραγματοποιηθεί διήμερη εξόρμηση στον περιοχή του Ολύμπου με 

κατασκήνωση και δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Τα χρώματα του δάσους αυτή την εποχή είναι 

ανεπανάληπτα, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο του βουνού . Το φθινόπωρο είναι πλέον εδώ ….!!  

Βάση μας 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 μυθικού Ολύμπου.  

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (Καταβάσεων & Trekking ) 18/9/2021-19/9/2021:  

Σάββατο 18/9/2021 :  

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη με σημείο συνάντησης το εκκλησάκι Κωνσταντίνου & Ελένης στο Δίον (ώρα 

9:30). 

Την πρώτη ημέρα θα  κάνουμε Canyoning στο 

φαράγγι του Ορλιά το πιο γνωστό και όμορφο 

φαράγγι του Ολύμπου.  

 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.  

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. 
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Μετά το τέλος της κατάβασης θα προωθηθούμε, με τα αυτοκίνητά μας, για διανυκτέρευση και φαγητό στο 

καταφύγιο Κορομηλιάς (σε σκηνές ή εντός καταφυγίου) .  

 

Εξοπλισμός/υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με ICOPro Standards.  

      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 (Αθλητικά ή Περπατήματος).  

 

Κυριακή 19/9/2021 :   

Αναλόγως της διάθεσης της ομάδας, των καιρικών συνθηκών αλλά και της πληθώρας των διαδρομών 

(ορειβατικών και περιπατητικών) που ξεκινούν από το καταφύγιο,  θα αποφασισθεί το βράδυ του Σαββάτου η 

διαδρομή που θα πραγματοποιήσουμε .  

Προτεινόμενες διαδρομές :   

(α) : Καταφύγιο Κορομηλιάς – Καταφύγιο 

Πετρόστρουγκας – Ορειβατική διαδρομή με συνολική 

υψομετρική 1.000 μέτρα και διάρκεια περίπου 8 ώρες. 

(β) : Καταφύγιο Κορομηλιάς-Σέλωμα και επιστροφή. 

Περιπατητική όμορφη χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές 

διαφορές κατάλληλη για όλους με ιδιαίτερη ομορφιά 

ιδίως αυτή την εποχή, διάρκεια 5-6 ώρες- 

Προτεινόμενη .  

 

Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μπορούμε να φάμε όλοι μαζί, σε ταβέρνες της περιοχής, πριν την 

αναχώρησή μας για Θεσσαλονίκη .  

Τιμή και για τις δύο ημέρες κατά άτομο 80 €. (Αφορά Κόστος κατάβασης Canyoning & Συνοδείας στην 

πεζοπορία)  


