
ADVENTURE WEEKEND

ΠΟΡΟΣ

Sea Kayak, Camp & Beach Party



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ:  “ΠΟΡΟΣ”

Ο Πόρος, είναι νησάκι του Αργοσαρωνικού, κοντά στην Αθήνα. Είναι 
μικρός και καταπράσινος, γραφικός, πάντα κεφάτος με μια πανέμορφη 
νεοκλασική χώρα. Είναι γεμάτος με πεύκα και ελιές και γύρω του σαν 
δαντέλα, σχηματίζονται πανέμορφα κολπάκια και ονειρικές ακρογιαλιές. 
Η μικροσκοπική Χώρα, λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, διατηρεί 
ατόφια την νεοκλασική της γοητεία. 

O Πορος είναι ενας ιδανικός προορισμός για εξερεύνηση με καγιάκ, 
Κωπηλατώντας στον Πόρο με ένα καγιάκ, μπορείς να θαυμάσεις την 
γραφική χώρα με το ιστορικό «ρολόι» να δεσπόζει στην ψηλότερη 
κορυφή του λόφου. 

Να χαζέψεις καραβάκια που πηγαινοέρχονται στο στενό και σε όλο 
κόλπο. Να ατενίσεις τις καταπράσινες πλαγιές των Αδερών και το 
περίφημο Λεμονοδάσος, που έχει κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή. 
Να επισκεφτείς το νησάκι Μπούρτζι. Να εξερευνήσεις σπιθαμή σπιθαμή 
την ακτογραμμή του και να απολαύσεις τα κρυστάλλινα νερά και τις 
αμμουδιές του, όπου τα πεύκα φτάνουν ως τη θάλασσα..

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Η διήμερη περιπέτεια μας θα λάβει χώρα κυρίως στο προστατευμένο 
φυσικό λιμάνι που δημιουργούν οι ακτές του Πόρου, των Μεθάνων και η 
ακτογραμμή της βορειοανατολικής Αργολίδας. 

Το ταξίδι με Καγιάκ Θαλάσσης αποτελεί έναν μοντέρνο, ασφαλή και 
εύκολο τρόπο να ταξιδέψουμε γύρω από τον Πόρο εξερευνώντας 
την ακτογραμμή του. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία καθώς οι 
εκπαιδευμένοι συνοδοί μας φροντίζουν για την εξοικείωση μας και είναι 
μόνιμα παρόντες για να δίνουν συμβουλές. 

Εξερευνούμε τα γειτονικά νησάκια δίπλα στον Γαλατά και περνάμε στο 
στενό πορθμό του Πόρου. Επισκεπτόμαστε το λιμανάκι της Αγάπης 
και σε άλλες φανταστικές παραλίες του νησιού με προορισμό τον 
Ναό του Ποσειδώνα και το φημισμένο Ρωσικό Ναύσταθμο. Εδώ θα 
διανυκτερεύσουμε και θα απολαύσουμε την φιλοξενία της cult καντίνας 
στην παραλία. 

Φήμες λένε ότι τα βράδια στήνονται beach Parties με τη μουσική να 
δυναμώνει και τον κόσμο να χορεύει στην αμμουδιά, κάτω από τα αστέρια



DAY

01 ▶

ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2021

Συνάντηση στις 12:00 το μεσημέρι στην παραλία Πλάκα (google map), 2 χλμ 
ανατολικά του Λιμανιού του Γαλατά. Προετοιμασία, briefing και αναχώρηση 
για ένα χαλαρό και γεμάτο μοναδικές εικόνες Kayaki Tour στις νότιες ακτές 
του Πόρου. 

Πριν από την αναχώρηση, ο οδηγός σας θα σας ενημερώσει σχετικά με 
τις λεπτομέρειες της διαδρομής, τις τεχνικές κωπηλασίας και τα μέτρα 
ασφαλείας. Σύντομα θα εξερευνήσουμε την ακτή και οι οδηγοί σας θα σας 
αποκαλύψουν μερικά από τα μυστικά της περιοχής. 

Γύρω στις 16:00 θα κάνουμε την πρώτη στάση για να ξεκούραση, βουτιές στη 
θάλασσα και ένα ελαφρύ γεύμα για να πάρουμε δυνάμεις πριν ξεκινήσουμε 
για την παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου όπου θα κατασκηνώσουμε. 

Το βραδάκι στην παραλία του Ρωσικού ναυστάθμου θα απολαύσουμε σπιτικό 
μαγειρευτό φαγητό, σαλάτα και κρασάκι στην παραλία, καθώς επίσης και 
τις διευκολύνσεις της καντίνας όπως παγωμένα αναψυκτικά, ποτά με πάγο, 
ντουζιέρες και WC. Το party ξεκινάει μετά το φαγητό και διαρκεί όσο 
θέλουμε



DAY

02 ▶

ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2021

Ξυπνάμε στις 08:00 και μαζεύουμε την κατασκήνωση μας. Απολαμβάνουμε 
το πρωινό μας και ετοιμαζόμαστε για αναχώρηση. Κωπηλατούμε με τα sea 
kayak μας δυτικά προς το στενό πέρασμα μεταξύ Πόρου και Μεθάνων. 

Εξερευνούμε τις γειτονικές ακτογραμμές με τους κρυφούς ορμίσκους και 
φτάνοντας τον φημισμένο φάρο θα αντικρίσουμε το ηφαιστειακό λόφο των 
Μεθάνων και τα φιλικά νερά του Αργοσαρωνικού κόλπου. 

Γύρω στις 12:00 διασχίζουμε το στενό και περνάμε στα γειτονικά 
Μέθανα θα βρούμε απόμερες παραλίες με κρυστάλλινα νερά για 
κολύμπι και εξερευνήσεις του βυθού με μάσκα και αναπνευστήρα. Αφού 
ευχαριστηθούμε το πανέμορφο μέρος και ένα δροσιστικό γεύμα με φρούτα 
ξεκινάμε τον δρόμο της επιστροφής όπου μας περιμένει μια μοναδική θέα 
καθώς προσεγγίζουμε το λιμανάκι του Γαλατά και τον γραφικό Πόρο.

 Λήξη προγράμματος γύρω στις 16:00 με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης 
και στα οχήματα μας.



ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
Η διανυκτέρευση μας το Σάββατο βράδυ θα γίνει με κατασκήνωση σε 
χώρο με πεύκα, στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Υπάρχει από την 
πλευρά μας δυνατότητα παροχής κατασκηνωτικού εξοπλισμού σε όσους 
δεν διαθέτουν.

ΦΩΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΝΕΡΟ:
Στην παραλία δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, πρίζα με ηλεκτρικό 
ρεύμα, τηλεφωνική συσκευή πέρα του κινητού μας τηλεφώνου. Συστήνεται 
σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους τουλάχιστον 3 λίτρα νερό 
και τα κινητά τους τηλέφωνα πλήρως φορτισμένα και ένα φακό κεφαλής

WC & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:
Στο σημείο κατασκήνωσης και σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει καντίνα 
που διαθέτει WC και ντους τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 
Η εναλλακτική λύση για τουαλέτα είναι ένας μικρός λάκκος στο χώμα, σε 
απόσταση από το χώρο κατασκήνωσης. Θα σας προμηθεύσουμε σακούλα 
για τα χαρτιά και φτυαράκι για να σκάψετε και μετά να σκεπάσετε το 
λάκκο. Τα υγρά, αντιβακτηριακά μαντηλάκια είναι επίσης πολύ χρήσιμα στο 
κάμπινγκ και γενικότερα στα ταξίδια καθώς είναι η πιο εύκολη και γρήγορη 
λύση φρεσκάδας και καθαριότητας. Μη διστάσετε να έχετε μαζί σας 
απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα και είδη προσωπικής υγιεινής όπως: 
Υγρά μαντιλάκια Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, φάρμακα, υγρό φακών 
επαφής κ.λπ. 

ΦΑΓΗΤΟ:
Παρέχουμε: 1 ελαφρύ γεύμα με τοστ και φρούτα κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας της πρώτης ημέρας. 1 πλήρες δείπνο με μαγειρευτό 
φαγητό με σαλάτα και κρασί (Σάββατο βράδυ). 1 χορταστικό πρωινό που 
συμπεριλαμβάνει και ελληνικό καφεδάκι ή τσάι (Κυριακή πρωί) και 1snack 
με τοπικά προϊόντα και φρούτα (Κυριακή μεσημέρι)



ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:

Επαρκή ποσότητα νερού (minimum 3Lt) για 2 ημέρες

 Ρούχα για την δραστηριότητα Sea Kayak (βερμούδα, μαγιό, κοντομάνικο 
μπλουζάκι)  Νερό, Καπέλο, Αντηλιακή κρέμα, Πετσέτα θαλάσσης. Ένα 
επιπλέον ζευγάρι παπούτσια το οποίο θα βραχεί. Κατάλληλα είναι 
ελαφριά αθλητικά παπούτσια, σαγιονάρες, σανδάλια ή παπουτσάκια 
θαλάσσης. Αποφεύγουμε τα ογκώδη παπούτσια. 

 Ρούχα για το βράδυ και μετά την δραστηριότητα (ελαφρύ παντελόνι, 
ζακέτα φλις ή ελαφρύ αντιανεμικό τζάκετ)

Προσωπικά αντικείμενα (τηλέφωνο, οδοντόβουρτσα, γυαλιά, φακούς 
επαφής, φάρμακα κλπ.) 

Φακό κεφαλής (υπάρχει η δυνατότητα παροχής από την πλευρά μας)

 Κατασκηνωτικό εξοπλισμό: Σκηνή έως 2 ατόμων, υπόστρωμα, υπνόσακο. 
Υπάρχει δυνατότητα παροχής από την πλευρά μας κατασκηνωτικού 
εξοπλισμού σε όσους δεν διαθέτουν

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καγιάκ μας δίνουν την δυνατότητα να ταξιδέψουμε στη θάλασσα μεταφέροντας τα 
προσωπικά μας ειδή ωστόσο ο χώρος είναι περιορισμένος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μαζί μας τα 
απολύτως απαραίτητα. Αποφεύγουμε ογκώδη αντικείμενα, βαριά μπουφάν, πολλά ρούχα και μεγάλες 

τσάντες ή υπερμεγέθη σακίδια και βαλίτσες .



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: 150€
Συμπεριλαμβάνει το νόμιμο

ΦΠΑ 24%

"Max Group Size: 21 Pax"

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

▶ ΜΑΧ GOUP SIZE: 21 ΑΤΟΜΑ
▶ 2 ημερήσιες περιηγήσεις με Sea Kayaks
▶ Πλήρη εξοπλισμό Sea Kayak: Σκάφος, κουπιά, σωσίβια, spraydecks, αδιάβροχα,  
   αδιάβροχους σάκους
▶ Εκπαιδευμένους – πιστοποιημένους οδηγούς - συνόδους από την BCU (British    
    Canoe Union)
▶ Οργάνωση της περιήγησης, σύνοψη διαδικασιών, ξενάγηση
▶ Όχημα υποστήριξης για μεταφορά αποσκευών
▶ 1 διανυκτέρευση με κατασκήνωση στην παραλία του Ρωσικού Ναυστάθμου
▶ Κατασκηνωτικό εξοπλισμό για όσους δεν διαθέτουν (σκηνή, υπόστρωμα, υπνόσακο) 
▶ 1 δείπνο με μαγειρευτό φαγητό και κρασί (Σάββατο βράδυ) 
▶ 1 πρωινό (Κυριακή πρωί) 
▶ 2 snack με τοπικά προϊόντα και φρούτα (Σαββάτο απόγευμα και Κυριακή    
   μεσημέρι) 
▶ Φωτογραφίες από την εκδρομή
▶ Ομαδικό φαρμακείο
▶ Φακός κεφαλής για όσους δεν έχουν
▶ Επαγγελματία συνοδό της Adventure Club
▶ Οργάνωση και συντονισμός από την Adventure Club
▶ Όλοι οι νόμιμοι φόροι

Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται:

Μετακίνηση από και προς το σημείο εκκίνησης
Διάφορα προσωπικά έξοδα
Ότι άλλο δεν αναφέρεται παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιβεβαιωση της κράτησης γίνεται με προκαταβολή 50% με τη δήλωση συμμετοχής. 
Εξόφληση υπολοίπου μέχρι και 20 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης της 
εκδρομής





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


