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Πεζοπορία στον Αχέροντα / River trekking in Acheron

“Ή περιπέτεια είναι
η ζωή μου!
Και η δική σου επίσης...”
«Ο μυθικός Αχέροντας!!! Ένα από τα καθαρότερα 
ποτάμια της Ευρώπης με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, 
που συνδέθηκε με την είσοδο των ψυχών στον Άδη.
Το τοπίο ατμοσφαιρικό σαν σε ταινία!!! 
Δάση, πλούσια βλάστηση, κατακόρυφοι βράχοι... 
Η ένταση και η αγωνία για το τι θα συναντούσαμε 
στην επόμενη στροφή, μεγάλη!»

«Trekking στο Μαυροβούνι Μετσόβου με τις 
Δρακόλιμνες Φλέγγες. Με αφετηρία τη λίμνη των 
Πηγών Αώου ανηφορίσαμε προς τον αυχένα της 
Αρκούδας στο όριο του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. 
Η διαδρομή ήταν εντυπωσιακή, αληθινή αφύπνιση των 
αισθήσεων! Μέσα από πυκνή βλάστηση και πλούσια 
πανίδα, καταλήξαμε στην κορυφή Φλέγγα απ’ όπου 
απολαύσαμε την εκπληκτική θέα προς την λίμνη των 
πηγών Αώου και την Βάλια Κάλντα. Η μεγάλη 
ανακάλυψη όμως ήταν οι δύο μικρές λίμνες Φλέγγα, 
κάτω από την κορυφή, στις οποίες κατοικεί ο σπάνιος
αμφίβιος Τρίτωνας.» 

“Adventure is my life!
And it’s yours as well...”
   
“Mythical Acheron!!! One of the cleanest rivers in Europe with great natural beauty, associated with the gates to 
the kingdom of dead souls, Hades. Τhe scenery was atmospheric, as if we were in a movie!!! Forests, rich flora, 
steep rocks… The thrill and excitement at what we will encounter in the next turn were overwhelming!”

“Trekking in Μavrοvοuni in Metsovo and the Drakolimnes (Dragon lakes) in Flega. We start in the artificial lake in 
the sources of Aoos and climb up to the saddle of the Bear οn the outskirts of Pindus National Park. The trail 
was impressive, awakening the senses! Through the dense vegetation and after admiring the area’s rich fauna, 
we ascended to the crown of Flega, from where we enjoyed the amazing view of the lake at the springs of Aoos 
and Valia Κalda. The greatest revelation however, were the two small lakes called Flega, under the crown, home 
to the rare amphibian known as Triton or Newt.”

Trekking στις Δρακόλιμνες Φλέγγες - Μαυροβούνι / 
Trekking in Flega Dragon Lakes - Mavrovouni



“Δεν υπάρχουν όρια...
Υπάρχεις μόνο εσύ”
   
«Με την παρέα μου κάναμε κωπηλασία με καγιάκ στον
Βοϊδομάτη. Η κλασική διαδρομή άρχισε από τη γέφυρα
Αρίστης - Πάπιγκου, ακολουθήσαμε μια καταπράσινη
διαδρομή στο φαράγγι του Βοϊδομάτη και καταλήξαμε 
στη γέφυρα της Κλειδωνιάς, όπου το πλατάνια 
κυριολεκτικά έκρυβαν τον ουρανό! Το καγιάκ 
χοροπηδούσε μέσα στο κρυστάλλινο νερό του ποταμού, 
κάτω από τους ίσκιους των δέντρων κι εγώ αισθάνθηκα 
σαν να ήμουν στον παράδεισο! Ο ανταγωνισμός με τις 
άλλες ομάδες, όμως, δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις και 
να ξεχαστείς για πολύ. Την επόμενη φορά δεν θα 
παραλείψω να ζήσω την εμπειρία του Kayaking και στον 
Αώο, ιδανικό ποτάμι για extreme καταβάσεις.»

«Parapente στην Κόνιτσα! Με το αλεξίπτωτο πλαγιάς 
είχα την ευκαιρία να πετάξω πάνω από τα βουνά και να 
νιώσω το δέος που προσφέρει η εμπειρία αυτή. Όταν 
βρεθείς στον ουρανό με μόνο σύμμαχο τον άνεμο δεν 
υπάρχουν όρια… Υπάρχεις μόνο εσύ.»

“There are no limits...
There is just you”
   
“We kayaked with my friends in Voidomatis. The classic
route begίns at the bridge of Aristi - Papigo and runs
along a verdurous landscape down Voidomatis gorge,
culminating at the bridge of Κleidonia, where the
sycamores literally block the sky! The kayak bounced
about in the crystal waters of the river, in the shadows 
of the trees and Ι felt I was in heaven! But competition 
with the other teams does nοt allow you let your guard 
down and relax for Ιong. Next time Ι will not neglect to 
live the experience of kayaking in Aoos, the ideal river 
for extreme runs.”

“Paragliding in Κonitsa! I had the opportunity to fly over
the mountains with a paraglide and to feel the sheer 
awe this experience offers. When you are up there in 
the sky, with wind as your only ally, there are no limits… 
There is only you...”

Θαλάσσιο σκι στην Πάργα / Water skiing in Parga
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Χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου - Μέτσοβο / 
Anilio - Metsovo ski resort

“Αδρεναλίνη στο φουλ!”
   
«Στον Άραχθο έζησα την πιο συναρπαστική κατεβασιά
της ζωής μου. Αδρεναλίνη στο φουλ και δέος! Ο οδηγός,
έμπειρος επαγγελματίας, μας προμήθευσε με τον
απαραίτητο εξοπλισμό. Η διαδρομή, ιδανική για
αρχάριους, ήταν διασκεδαστική. Θαύμασα της πηγές,
που ανέβλυζαν από τους βράχους και τα σπάνια είδη
πουλιών. Στη μέση της κατάβασης σταματήσαμε για
κολύμπι κάτω οπό τον καταρράκτη της Κλίφκης με το
κρύο νερό.»

“Full Adrenaline!”
   
“I experienced the most exhilarating descent of my life at
Arachthos. Adrenaline to the max and awe! Our guide,
an experienced professional, gave us all the necessary
equipment. The course, ideal for beginners, was really
fun. Ι marveled at the springs, spouting from the rocks
and the rare bird species. Half-way across the descent
we stopped to swim under the waterfall of Klifki and its
chilly waters.”

Ράφτινγκ στον Άραχθο / Rafting in Arachthos

Καγιάκ στον Βοϊδομάτη / Kayaking in Voidomatis Parapente στην Κόνιτσα / Paragliding in Konitsa

“Δεν γεννήθηκα
πρωταθλητής...
Αυτός ο τόπος
με έκανε να είμαι.”
   
«Θαλάσσιο σκι στην Πάργα! Στην παραλία του Βάλτου
με τα καταγάλανα νερά. Εδώ προκαλείς τον εαυτό σου
σωματικά και ψυχικά! Όλα είναι πιο έντονα, πιο ζωντανά!
Όταν ζεις μια τέτοιο εμπειρία ακόμη και η θάλασσα είναι
αλλιώτικη!»

«Η Ήπειρος είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους
αναζητούν την περιπέτεια κάθε εποχή του χρόνου.
Όταν ξανάρθω θα κάνω ορεινή ποδηλασία και αναρρίχηση
σε κάθετους βρόχους και φυσικά σκι στα χιονοδρομικά
κέντρα του Μετσόβου, του Ανήλιου και της Βασιλίτσας.»

«Δεν γεννήθηκα πρωταθλητής. Αυτός ο τόπος με έκανε
να είμαι!»

“Ι wasn’t born
a champion...
This place
turned me into one.”
   
“Water skiing in Parga, at the beach of Valtos with its deep
blue waters. Here one can truly challenge one’s self, both
physically and mentally! Everything is more intense, more
vibrant and lively! When you Ιlνe such an experience, even
the sea seems different!”

“Έpirus is the ideal destination for those seeking adventure
all year round. When I return Ι will go mountain biking on
the almost νertical rocks and, of course, skiing in the ski
resorts of Metsovo, Anilio and Vasilitsa.”
 
“I wasn’t born a champion, this place turned me into one!”


