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ΤΑΫΓΕΤΟΣ 2407m | Trek & Wild Camp

Το όρος Ταΰγετος είναι το ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου με ύψος 
2407 μέτρα. Δάση από έλατα και πεύκα καλύπτουν την υπό-αλπική 
περιοχή και φαράγγια με χαράδρες σκιασμένες από πλατάνια είναι 
μερικά χαρακτηριστικά ενός απίστευτού τοπίου. 

Περπατώντας στα μονοπάτια του Ταΰγετου, ένας πεζοπόρος μπορεί 
να δει τη γεωλογική ιστορία 200 εκατομμυρίων ετών. Η υψηλότερη 
κορυφή  του βουνού είναι ένας συμπαγής ασβεστόλιθος που σχηματίζει 
μια σχεδόν τέλεια πυραμίδα και που θεωρείται ιερό μέρος από την 
αρχαιότητα. Η πεζοπορία στη ψηλότερη κορυφή ήταν ένα σημαντικό 
επίτευγμα για τους αρχαίους Σπαρτιάτες κάτι που εξακολουθεί να είναι 
και σήμερα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Ημερήσια πεζοπορία από τους πρόποδες του βουνού 980m στην 
κατασκήνωση βάσης στα 1550μ, Κατασκήνωση στο βουνό με καλή 
παρέα κρασάκι και σπιτικό φαγητό. 

Νυχτερινή πορεία από την κατασκήνωση βάσης με άφιξη στο ξημέρωμα 
στην κορυφή του Ταΰγετου στα 2407μ. Απαράμιλλη θέα στον 
Μεσσηνιακό και Λανωνικό Κόλπο. Από την κορυφή του Προφήτη Ηλία 
διακρίνεις τα τρία πόδια της Πελοποννήσου, τα Κύθηρα ακόμα και την 
Κρήτη αν είναι ο καιρός κατάλληλος. 

Το σημαντικότερο θέαμα είναι το περίφημο "φαινόμενο της πυραμίδας" 
όταν η τριγωνική σκιά που σημιουργείται από την κορυφή θα σκεπάσει 
τη θάλασσα. 



DAY

01 ▶

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2021

12.00: Ραντεβού στις Πηγές Μαγγανιάρη για γνωριμία και οργάνωση της 
ομάδας
13.00: 'Εναρξη δραστηριότητας, Πεζοπορία έως την κατασκήνωση στα 
1550m
15.00: 'Αφιξη στην κατασκήνωση
15.30: Προετοιμασία κατασκήνωσης, απογευματινός καφές και βόλτα σε 
κοντινό σπήλαιο.
16.30: Βόλτες και εξερεύνηση πέριξ της κατασκήνωσης, ελεύθερος χρόνος
19.00: Βραδινό φαγητό

DAY

02 ▶

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2021

02.30: Γρήγορος πρωινός καφές και προετοιμασία της ομάδας
03.00: Έναρξη νυχτερινής ανάβασης
06.00: Άφιξη στην κορυφή
06.15: Το "Φαινόμενο της Πυραμίδας" κατά την Ανατολή του Ηλίου
07.00: Πρωινό στην κορυφή
08.00: Αναχώρηση και επιστροφή στην κατασκήνωση
10.30: Άφιξη, ξεκούραση
11.00: Μάζεμα κατασκήνωσης
11.30: Επιστροφή στις πηγές Μαγγανιάρη
13.00: Λήξη προγράμματος, αναχώρηση



ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
Η διανυκτέρευση μας το Σάββατο βράδυ θα γίνει με κατασκήνωση άνετα 
και ειδθλλιακά με τις σκηνές μας πλησίον του καταφυγίου του οποίου 
θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε χρήση των εγκαταστάσεων WC 
ή να προμηθευτούμε κάποιο σνακ, ρόφημα ή μπουκάλι νερό. Μπορείτε 
ελεύθερα να κάνετε χρήση του δικού σας κατασκηνωτικού εξοπλισμού. 
Υπάρχει ωστόσο από την πλευρά μας δυνατότητα δωρεάν παροχής 
κατασκηνωτικού εξοπλισμού σε όσους δεν διαθέτουν.

ΦΩΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΝΕΡΟ:
Στο βουνό 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 
καταφύγιο που διαθέτει WC το οποίο 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 φτυράκι για να σκάψετε και μετά να σκεπάσετε το λάκκο. 
Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής όπως: Χαρτί 
υγείας, υγρά μαντιλάκια, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, φάρμακα, υγρό 
φακλων επαφής κλπ

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 φρούτα (Κυριακή μεσημέρι)



ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:

* ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Το όχημα υποστήριξης μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε τις αποσκευές μας από το σημείο 

στάθμευσης έως το σημείο κατασκληνωσης, ωστόσο ο χώρος είναι περιορισμένος.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μαζί μας τα απολύτως απαραίτητα. Αποφεύγουμε ογκώδη αντικείμενα, 
πολλά ρούχα και μεγάλες τσάντες ή υπερεμεγέθη σακίδια και σκληρές βαλίτσες

-  Σακίδιο Πεζοπορίας  30-35 Ltr
-  Ορειβατικά παπούτσια (απαραιτήτως)
-  Μπατόν πεζοπορίας (απαραιτήτως)
-  Κοντό παντελόνι για την πεζοπορία και ένα μακρύ για το βράδυ
-  Fleece
-  Αδιάβροχο - Αντιανεμικό μπουφάν (απαραιτήτως)
-  Γάντια - Σκούφο
-  Ισοθερμικό ή 2 μακό μακρυμάνικα
-  Εσώρουχα - κάλτσες
-  Γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, καπέλο
-  Είδη ατομικης υγιεινής
-  Χαρτομάντιλα, υγρά μαντηλάκια, μικρή πετσέτα προσώπου
-  Ατομικό φαρμακείο
-  Φακός κεφαλής & εξτρα μπαταρίες
-  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)
- Κατασκηνωτικό εξοπλισμό: Σκηνή έως 2 ατόμων, υπόστρωμα, υπνόσακο.      
Υπάρχει δυνατότητα παροχής από την πλευρά μας κατασκηνωτικού 
εξοπλισμού σε όσους δεν διαθέτουν

* 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: 135€
Συμπεριλαμβάνει το νόμιμο

ΦΠΑ 24%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

-  2 Hikes στον Ταΰγετο
-  Επαγγελματίες συνοδούς της Adventure Club - ΜOUNTAIN LEADER
-  Οργάνωση της περιήγησης, σύνοψη διαδικασιών, ξενάγηση
-  Όχημα υποστήριξης για μεταφορά αποσκευών
-  Όλα τα γεύματα ( 1 πρωινό, 2 μεσημεριανά pic-nic και 1 βραδινό) με επιλογή για      
   vegetarians και vegan
- 1 διανυκτέρευση με κατασκήνωση με χρήση WC του ορειβατικού καταφυγίου
- Κατασκηνωτικό εξοπλισμό για όσους δεν διαθέτουν (σκηνή, υπόστρωμα,    
    υπνόσακο)
- 1δείπνο με μαγειρευτό φαγητό και κρασί (Σάββατο βράδυ)
- 1 πρωινό (Κυριακή πρωί)
- 2 snack με τοπικά προϊόντα και φρούτα (Σάββατο απόγευμα και Κυριακή     
    μεσημέρι)
-  Φωτογραφίες από την εκδρομή
-  Ομαδικό φαρμακείο
-  Δυνατότητα διάθεσης Φακού κεφαλής για όσους δεν έχουν
-  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





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


