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“ Τ ο  Π ά ρ κ ο  Α ν α ψ υ χ ή ς  σ τ η ν 
Π α ύ λ ι α ν η  π ε ρ ι μ έ ν ε ι  μ ι κ ρ ο ύ ς 
κ α ι  μ ε γ ά λ ο υ ς  μ ε  τ ο  μ ο υ σ ι κ ό 
γ ε φ υ ρ ά κ ι , τ ο  θ ρ ό ν ο  τ ο υ  G oT 

α λ λ ά  κ α ι  ά λ λ α  μ ο ν ο π ά τ ι α  γ ι α 
φ υ σ ι ο λ ά τ ρ ε ς ”



Εάν δεν αντέχεις να μείνεις ακόμα ένα σαββατοκύριακο στην πόλη, 
εκνευρίζεσαι με τα έργα, δεν αντέχεις άλλους μαραθώνιους και 
ψάχνεις αφορμή για ταξίδι, μόλις σου την βρήκαμε! Τι θα έλεγες 
να πάρεις παρέα ή οικογένεια και να ξεφύγεις για λίγο στη φύση; Η 
Παύλιανη και το Πάρκο Αναψυχής Παύλιανης σε περιμένουν για μια 
σύντομη εκδρομή στο όνειρο!!

Οι εποχές διαγωνίζονται ποια θα μεταμορφώσει πιο όμορφα την 
Παύλιανη και μοιάζει τα βράδια να φροντίζουν γι’ αυτό μάγοι και 
νεράιδες που σε κάνουν αν την επισκεφτείς, να την ερωτευτείς.

Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, η Παύλιανη Φθιώτιδας κρύβει δίπλα 
από τον κεντρικό δρόμο που σε οδηγεί στο χωριό, μαγικά μονοπάτια 
γεμάτα ψηλά έλατα και ποτάμια.

Τον χειμώνα το μέρος φοράει τα λευκά του για να υποδεχτεί τους 
επισκέπτες του ενώ την άνοιξη βασιλεύει το πράσινο. Το καλοκαίρι 
προσφέρει απλόχερα δροσιές και τρεχούμενα νερά ενώ το φθινόπωρο 
η πάχνη και τα κόκκινα φύλλα την μεταμορφώνουν σε ένα μέρος 
μυστηριακό.

Η Παύλιανη είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.040 μέτρων στην είσοδο 
του Eθνικού Δρυμού της Oίτης και δίπλα στην Πυρά του Hρακλέους. 
Βρίσκεται μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Πρώτα θα συναντήσουμε 
τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 1-2 χλμ. την Άνω 
Παύλιανη. Και οι δύο γειτονιές μαζί έχουν μόνιμο πληθυσμό περίπου 
500 κατοίκων. Είναι πνιγμένες στα έλατα, τις καρυδιές, τις μηλιές και 
τις καστανιές.



“ Τ ο  Φ υ σ ι κ ό  Π ά ρ κ ο ”

Mε σεβασμό, αγάπη και μεράκι για τη διαφύλαξη, ανάδειξη και 
προστασία του περιβάλλοντος, η Παύλιανη είναι ενταγμένη στο 
πιλοτικό πρόγραμμα HabitatAgenda που αφορά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των χωριών και εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης 
για την αναβάθμισή τους.

M΄ ένα μοναδικό στην Eλλάδα φυσικό Πάρκο στις πηγές του 
Aσωπού, ο επισκέπτης εκστασιάζεται μέσα από ένα μαγευτικό 
μονοπάτι, όπου αντανακλούν τα χρώματα των αιωνόβιων δέντρων 
και των νερών, καταλήγοντας στην καρδιά του φυσικού πάρκου.

Ιδανικό μέρος για όλη την οικογένεια αλλά κυρίως για τα παιδιά, 
το πάρκο κρύβει στους επισκέπτες ευχάριστες εκπλήξεις σε κάθε 
βήμα: Κούνιες που αιωρούνται πάνω από το ποτάμι, πολύχρωμες 
υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, ένα γήπεδο βόλεϊ πάνω 
σε στρωμένο ροκανίδι και με ξύλινες κερκίδες για τους θεατές, 
πρωτότυπες αθλοπαιδιές όπως το τεμπελοποδόσφαιρο, ένα 
τραμπολίνο κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά,  ξύλινα τραπεζάκια 
και σημεία με τάβλι και επιτραπέζια παιχνίδια.

Από τις πιο ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες είναι το πέρασμα 
με τροχαλία πάνω από τον ποταμό, καθώς και οι κούνιες οι οποίες 
ξεπερνούν τις κορυφές των δένδρων.

Τα παιδιά θα ξετρελαθούν με τα δεντρόσπιτα αλλά και με τους 
καταρράκτες που βρίσκονται παντού.



Το πάρκο θα το συναντήσετε καθώς αφήνετε την κάτω Παύλιανη στο 
αριστερό σας χέρι, μετά το βρυσάκι.   Στην είσοδο του «Αισθητικού 
Δάσους» όπως είναι γνωστό,  θα δείτε το πάρκο υδροκίνησης με 
αργαλειούς και νερόμυλους, ώστε να μαθαίνουν οι επισκέπτες πώς 
υφαίνονταν και πλένονταν τα ρούχα παλαιότερα.

Η ονοματοδότηση των διαδρομών αν και ευφάνταστη δεν αφήνει 
περιθώρια για παρερμηνείες: «ohlala, έχει απ΄ όλα τα καλά, 
καταρράκτες και νερά», «υδρα… βλάξ = αυλάκι που έχει δημιουργήσει 
το νερό» και τόσα πολλά ακόμα που αποκαλύπτουν  το πηγαίο χιούμορ  
των κατοίκων της Παύλιανης.

“ G a m e  o f  T h r o n e s
Τέλος,  γ ια εσένα που δηλώνεις φανατικός του 

Game of  Thrones,  σε περιμένει  ο  δ ιάσημος 

θρόνος αρκετά πιο πάνω,  ακολουθώντας ένα 

μονοπάτι  50 λεπτών με φανταστική θέα.”



ΠΑΡΚΑΚΙ  ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Στοιχεία Διαδρομής

Κατηγορία: Ήπια Πεζοπορία

Τύπος Διαδρομής: Κυκλική

Μήκος Διαδρομής: 6.3 χλμ

Χρόνος χωρίς στάσεις:  ± 2-2.30 ώρ.

Χαμηλότερο σημείο: 935μ

Υψηλότερο Σημείο: 1210μ

Πόσιμο νερό στη διαδρομή:  Όχι

Δυσκολία διαδρομής: Η διαδρομή είναι κατάλληλη 
για παιδιά και οικογένειες



▶

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΜΑΣ

08.00: Σημείο συνάντησης πλατεία Συντάγματος, απέναντι από το 
ξενοδοχείο Αμαλία

08.15: Αναχώρηση. Παρακαλείσθε να είστε 10 λεπτά νωρίτερα στο σημείο 
συνάντησης, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην αναχώρηση μας. 
Το πούλμαν αναχωρεί την προγραμματισμένη ώρα

± 12.00 Ξεκινάμε την πεζοπορία μας ακολουθώντας μονοπάτι μέσα από 
δάσος 

±17.00: Επιστροφή Αθήνα



ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:

▫ Σακίδιο Πεζοπορίας 
▫ Ορειβατικά παπούτσια 
▫ Μπατόν πεζοπορίας (προεραιτικά)
▫ Ελαφρύ παντελόνι πεζοπορίας
▫ Fleece
▫ Αδιάβροχο - Αντιανεμικό μπουφάν (απαραιτήτως)
▫ Γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, καπέλο
▫ Είδη ατομικης υγιεινής
▫ Χαρτομάντιλα, υγρά μαντηλάκια
▫ Ατομικό φαρμακείο
▫ Αντισηπττικό χεριών & μάσκα
▫ Νερό (προτείνουμε ασκό) 1.5 Ltr 
▫ Σνακ για τις πεζοπορίες (σαντουιτς, μπάρες δημητριακών, παστέλια,
ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, φρούτα, power gel, κλπ)

* Ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες γίνεται λίγες ημέρες πριν την
έναρξη της εκδρομής



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

▫ Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας και τους κανόνες 
υγιεινής. όπως ορίζει η πολιτεία.

▫ Ο διαργανωτής, Adventure Club Hellas, έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων

▫ Οι ώρες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων / εξορμήσεων που αναφέρονται στo πρόγραμμα εξαρτώνται 
από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

▫ Οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους όρους συμμετοχής του διοργανωτή όπως αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα www.adventureclub.com.gr



ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 35€
Συμπεριλαμβάνει το νόμιμο

ΦΠΑ 24%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

▫ Επαγγελματίες  συνοδοί βουνού της Adventure Club - MOUNTAIN 
LEADERS
▫ Οργάνωση και συντονισμός από την Adventure Club
▫ Όλοι οι νόμιμοι φόροι
▫ Ομαδικό φαρμακείο
▫ Μεταφορά με πούλμαν από Αθήνα, ενδιάμεσες μετακινήσεις και 
επιστροφή
▫ Φωτογραφικό υλικό

Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται:

▫ Ποτά, Γεύματα
▫ Διάφορα προσωπικά έξοδα
▫ Ότι άλλο δεν αναφέρεται παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
▫ Επιβεβαιωση της κράτησης γίνεται  με τη δήλωση συμμετοχής και 
εξόφληση του συνολικού ποσού τις επόμενες 4 ημέρες. Σε διαφορετική 
περίπτωση η θέση απελαυθερώνεται

Δηλώσεις συμμετοχής:
Στο webiste www.adventureclub.com.gr, στο κινητό τηλέφωνο
6941430681 ή στο contact@adventureclub.com.gr



ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ

Σολδάτου Αφροδίτη
Mountain Leader

Τσατσαρώνης Ηλίας
Mountain Leader

Διοργανωτής



ADVENTURE CLUB HELLAS
OUTDOOR ACTIVITIES

73 Srantaporou Str
Cholargos, Athens, Greece

+30 210 6085341
+30 6941430681

Web: adventureclub.com.gr

E-mail: contact@adventureclub.com.gr

#Escape  #Explore # Experience


