
Τετραήμερη περιδιάβαση σε παρθένες περιοχές του Βόρα: 
Πορεία στο άγνωστο!  

Το όρος Βόρας ο Σύλλογός μας έχει επισκεφθεί δύο φορές ακολουθώντας τη 
διαδρομή «Κορυφή – Καγκέλι Ρέμα – Σκληρή Πέτρα – Λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ)». 

Αυτή τη φορά θα επισκεφθούμε περιοχές εν πολλοίς άγνωστες ακόμη και σε 
δεινούς ορεινούς πεζοπόρους.  
Οι περιοχές αυτές αφορούν το 
περίφημο οροπέδιο Ίσια 
Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλε), το 
πανέμορφο δάσος Ίσιο Πεύκο 
(Ράμνο Μπορ), την πηγή 
Σολούνα, τις κορυφές Νίτσε, 
Γεράκι (Σοκόλ) και Κιλιντέρκα, 
όλα κατά μήκος και κοντά στη 
συνοριακή γραμμή.   Λεπτομέ-
ρειες δεν θα δώσουμε με 
σκοπό να νιώσει ο καθένας 
μας την έκπληξη που κάποιος 

αισθάνεται ανακαλύπτοντας 
την ανεξερεύνητη ομορφιά. 

 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 28-31 Ιουλίου 2022. 

Όλες οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στο ύπαιθρο.  Απαραίτητο λοιπόν είναι να 
έχουμε υπόστρωμα, καλό υπνόσακο και ελαφριά ορειβατική σκηνή (δεν είναι 
υποχρεωτικό, πλεονεκτεί μόνο 
στην περίπτωση βροχής).  Ένα 
απλό, μεγάλων διαστάσεων, 
ελαφρύ νάιλον (3Χ3) μπορεί να 
αντικαταστήσει τη σκηνή, έτσι 
ώστε να μη χρειαστεί να 
μεταφέρουμε το επιπλέον βάρος 
του αντίσκηνου.   

Η τροφή που θα έχουμε στο 
σακίδιό μας πρέπει να επαρκεί για 
4 ημέρες.  Ενδεχομένως το 
τελευταίο απόγευμα μπορεί, 
αναλόγως των συνθηκών, να γευματίσουμε σε εστιατόριο.  Κατά τη διάρκεια της 
πορείας θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε άγρια μύρτιλα, σμέουρα και 
φράουλες. 



Πρέπει ακόμη να έχουμε μαζί μας:  

 Κατάλληλο ρουχισμό : Ελαφριά ρούχα, καπέλο μαγιό, αδιάβροχο, φλις (η 
νύχτα μπορεί να είναι κρύα). 

 Αντηλιακό και σπρέι για τα κουνούπια.  

 Φακό κεφαλής ή απλό. 
 Ορειβατικές μπότες ή πεζοπορικά υποδήματα με κατάλληλη πρόσφυση στο 

έδαφος και χοντρές κάλτσες.  Τα υποδήματα αυτά, να μην αφήνουν 
εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. 

 Ορειβατικά μπαστούνια. 
 Τρόφιμα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Παγούρι το οποίο θα γεμίζουμε 

κάθε φορά από τις πηγές και τα ολοκάθαρα νερά που θα συναντάμε στην 
πορεία μας. 

 Δεύτερο ζευγάρι ελαφριά υποδήματα (π.χ. αθλητικά) 
 Αλλαξιές ρούχων. 

Σημείο συνάντησης: Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. της 
Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022. 

Κόστος συμμετοχής : 68 €/άτομο.  Το ποσό αυτό καλύπτει τη μετακίνηση με το 
λεωφορείο. Ενδέχεται να υπάρχει μία μικρή επιστροφή ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων.  Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Ε. 
Πάνου (Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας). 
Η χρησιμοποίηση αγροτικού οχήματος για την μεταφορά των σακιδίων τις 
τελευταίες ώρες της διαδρομής εφόσον απαιτηθεί θα έχει μία μικρή επιβάρυνση. 


