Voras Mountain Actions
Dobropolie Heroes Trail
Περιηγητικές Ορειβατικές
Διαδρομές
Αθλητικές Δράσεις

dobropolie.h.t@gmail.com 2384 300778 - 6949 655 778

Διάρκεια και παροχές
Επιλέγουμε μεταξύ δύο κατηγοριών εξόρμησης :
Α) Μονοήμερη (ολοήμερη) με αναχώρηση 7:30 πμ και τερματισμό 8,30 μμ.
Περιλαμβάνει : Μεταφορά και επίσκεψη στον τόπο επιλογής, μπάρμπεκιου
με κρεατα επιλογής, μαθήματα Προσανατολισμού και Επιβίωσης.
Β) Διήμερη (μια διανυκτέρευση ή και περισσότερες κατόπιν συνεννόησης)
με αναχώρηση 7:30 πμ και τερματισμό την επόμενη μέρα 8,30 μμ.
Περιλαμβάνει : Μεταφορά και επίσκεψη στον τόπο επιλογής, παροχή
εξοπλισμού διαβίωσης (Σκηνή, υπνόσακο, κ.λπ) και των Δράσεων,
μπάρμπεκιου με κρεατα επιλογής, μαθήματα Προσανατολισμού και
Επιβίωσης και πολλές εκπλήξεις.

Ορειβασία
Ελευθερη Πεζοπορία
Στο όρος ΒΟΡΑΣ

Ελάτε στον κόσμο του βουνού και
αλλάξτε τον τρόπο ζωή σας.
Ακολουθήστε μας μέσα στον κόσμο του
βουνού με τη συνοδεία εκπαιδευμένων και
έμπειρων οδηγών, σε ένα κόσμο ήρεμο,
ανεξερεύνητο, πράσινο και πάνω από όλα
ψυχoφελιματικό. Είναι σίγουρο πως το
δέος θα σας διακατέχει από την στιγμή
που θα ξεκινήσετε να ανεβαίνετε το
βουνό διασχίζοντας ρέματα χαράδρες και
ρυάκια με κρυστάλλινα νερά και φυσικά με
τη χρήση όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού που απαιτείται για τέτοιου
είδους δραστηριότητα στη φύση, και
λαμβάνοντας πάντα όλα τα μέτρα
ασφαλείας.
Σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία και εσείς
απλά αρπάξτε την.

Rafting
Στον Μογλενίτσα

Ελάτε στον κόσμο του Rafting και
αλλάξτε τον τρόπο ζωή σας.
Αν ονειρευόσασταν να κάνετε βαρκάδα,
σε όμορφα πεντακάθαρα νερά λιμνών ή
στα υγρά σοκάκια της Βενετίας, με την
αντίστοιχη ειδυλλιακή παρέα και με τον
γονδολιέρη να τραβάει κουπί μην έρθετε
σε μας. Εμείς μόνο μπορούμε να σας
δώσουμε δόσεις αδρεναλίνης μέσα σε
νερά ορμητικά ποταμών και με βάρκες
που αντέχουν σε ακραίες καταστάσεις.
Οι «γονδολιέρηδές» μας, είναι έτοιμοι
ανά πάσα στιγμή να σας δώσουν το
όνειρο που εμείς ζούμε με ανοιχτά μάτια.

Rappel
Γαλανά Νερα
Πεδιο Βορεινού
Kravitchki Kammen
Τοπικά Πεδία

Η Καταρρίχηση (Rappel) είναι μία μοναδική
δραστηριότητα που απαιτεί αρκετή
αυτοσυγκέντρωση και συντονισμό κινήσεων για
να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις αυτού του αθλήματος.
Σε επίπεδο όμως, αναψυχής δίνει μία πολύ
καλή βάση για αναμνήσεις αξέχαστες δίνοντας
παράλληλα και την ευκαιρία της δυναμικής
άθλησης προς τον καθένα που θα ήθελε να
πάρει μία γεύση από αθλητική καταρρίχηση
μέσα από κάθετες διαδρομές βράχινου
ανάγλυφου, σε οργανωμένα πεδία, προσιτές
όμως για τον οποιονδήποτε.
Εσείς μόνο προμηθεύεστε από το σπίτι σας,
πολλή όρεξη, καλή διάθεση, υπομονή και
επιμονή και φυσικά την ομορφότερη παρέα που
μπορείτε να έχετε μαζί σας και είναι σίγουρο
πως οι χημείες μας θα ταιριάξουν απόλυτα.
Ακολουθείστε μας μέσα στον κόσμο του Rappel
εκτοξεύοντας την αδρεναλίνη στο μέγιστο, με
την συνοδεία εκπαιδευμένων και έμπειρων
Συνοδών, σε έναν κόσμο ανεξερεύνητο,
πράσινο και πάνω από όλα ψυχωφελιματικό

River trekking
''ποταμοπορεία''

Στον Μογλενίτσα

Η πεζοπορία σε κοίτες ποταμών (river trekking),
είναι ίσως η πιο ευχάριστη δραστηριότητα για
όποιον θέλει να συνδυάσει άσκηση και χαλαρότητα
την ίδια στιγμή.
Πεζοπορώντας στα ποτάμια μας, αναζητώντας την
όαση δροσιάς και την ευκαιρία του παιχνιδιού με το
υγρό στοιχείο, σε περιόδους μάλιστα υψηλών
θερμοκρασιών, απλά ανασυγκροτούμε τoν εαυτό μας
και τον ετοιμάζουμε να ανταπεξέλθει στις
απαιτήσεις των επόμενων ημερών, μηνών κ.λπ με
ένα τρόπο που μόνο η άμεση επαφή μας με τη φύση
μπορεί να πληρώσει το κενό που νιώθουμε ως
αποξενωμένοι από αυτή.
Ακολουθήστε μας λοιπόν βράχο βράχο και ας
βουτήξουμε μαζί σε κρυστάλλινα νερά για να
ενωθούμε εκούσια με την απειροελάχιστη ύλη που
αυτή ορίζει τον κόσμο μας … το νερό. Την πηγή της
ζωής.

Πάρκα Γεωλογικού
Ενδιαφέροντος
Λουτρά Λουτρακίου
΄΄Μπάινα Προμάχων΄΄
΄΄Άσπρη Πέτρα΄΄ Προμάχων
Αγ, Ιωάννη Θηριόπετρα

Ελάτε μαζί μας εκεί που ο Ιούλιος Βέρν, σας ταξιδεύει
μόνο στο μυθιστόρημά του.
Εμείς απλά δεν σας παραμυθιάζουμε.
Ο σκοτεινός κόσμος των σπηλαίων είναι πλέον πολύ
κοντά σας, έτοιμος να σας υποδεχθεί για ένα ταξίδι στο
κέντρο της γης. Στην είσοδό τους αφήνετε την φωτεινή
πραγματικότητα και με ένα βήμα και μόνο, περνάτε στον
σκοτεινό κόσμο των… μύθων και των θρύλων.
Ελάτε να γνωρίσετε την ζωή των παλαιολιθικών
ανθρώπων στην περιοχή της Αλμωπίας, γιατί όχι, να
βιώσετε και εσείς αυτό το συναίσθημα των
αρχανθρώπων, της άμεσης επιβίωσης με τα στοιχεία
της φύσης μέσα από της εικόνες που θα ανοίγονται
καθώς θα εισχωρείτε βαθύτερα στο «μαύρο» της
προϊστορίας χιλιάδων ετών.
Οι συνοδοί μας, πολύ έμπειροι σπηλαιολόγοι, θα σας
συντροφεύουν στο ταξίδι του παρελθόντος και θα σας
αναλύουν κάθε στιγμή τον λόγο ύπαρξης όλων όσων θα
δείτε μέσα εκεί.
Στην απόλυτη ησυχία. Εκεί που στην κυριολεξία ακούμε
την καρδιά μας.

Κατάβαση Φαραγγιού
Canyoning
΄΄Μάτωβα΄΄ προς Λουτρά Λουτρακίου
΄΄Σουσίτσα΄΄ Προμάχων
΄΄Μπίγρουτ΄΄ Προμάχων
Αγ, Ιωάννη Θηριόπετρα
΄΄Κλεισούρα΄΄ Πευκωτού
Καταρράκτες ΄΄Τζένα΄΄

Βυθισμένα στους μύθους για ξωτικά και νεραΐδες, τα
φαράγγια παραμένουν για χιλιετίες άγνωστα και
αδιαπέραστα από τον άνθρωπο. Έχοντας πλούσιο
ανάγλυφο γεμάτο φαράγγια που περιμένουν για να μας
αποκαλύψουν τα μυστικά τους: κρυστάλλινα νερά,
καταρράκτες, κάθετα πλάγια τοιχώματα, μαγευτικά
τοπία συνθέτουν ένα περιβάλλον φυσικό και μοναδικό
Ακολουθήστε μας μέσα στον κόσμο του Canyoning με
τη συνοδεία εκπαιδευμένων και έμπειρων Οδηγών, σε
ένα κόσμο υγρό, ανεξερεύνητο, πράσινο και πάνω από
όλα ψυχωφελιματικό.
Είναι σίγουρο πως το δέος θα σας διακατέχει από την
στιγμή που θα ξεκινήσετε να κατεβαίνετε καταρράκτες
με κρυστάλλινα νερά και φυσικά με τη χρήση όλου του
απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για τέτοιου
είδους δραστηριότητα στη φύση και λαμβάνοντας
πάντα όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Αναρρίχηση
Γαλανά Νερα
Πεδιο Βορεινού
Kravitchki Kammen
Τοπικά Πεδία

Η αναρρίχηση είναι μία μοναδική δραστηριότητα που
απαιτεί αρκετή αυτοσυγκέντρωση και συντονισμό
κινήσεων για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις αυτού του αθλήματος. Σε επίπεδο
όμως αναψυχής δίνει μία πολύ καλή βάση για
αναμνήσεις αξέχαστες δίνοντας παράλληλα και την
ευκαιρία της δυναμικής άθλησης προς τον καθένα που
θα ήθελε να πάρει μία γεύση από αθλητική
αναρρίχηση μέσα από κάθετες διαδρομές βράχινου
ανάγλυφου, σε οργανωμένα πεδία, προσιτές όμως για
τον οποιονδήποτε.
Εσείς μόνο προμηθεύεστε από το σπίτι σας, πολλή
όρεξη, καλή διάθεση, υπομονή και επιμονή και
φυσικά την ομορφότερη παρέα που μπορείτε να έχετε
μαζί σας και είναι σίγουρο πως οι χημείες μας θα
ταιριάξουν απόλυτα.
Ελάτε λοιπόν μαζί μας να σκαρφαλώσουμε στα βράχια
της Αλμωπίας, γνωρίζοντας την άλλη πτυχή του
εαυτού σας…. αυτή του μικρού παιδιού, για όσους
αισθάνονται πως τα χρόνια είναι περιοριστικός
παράγοντας, αλλά και για όλους όσους πραγματικά
παραμένουν μικρά παιδιά.

Παρατήρηση Οικοσυστημάτων
Βρηττά - Νησί
Αλπική Ζώνη ‘’Βόρα’’

Η παρατήρηση των οικοσυστημάτων είναι μία ασχολία
που μας φέρνει ποιο κοντά στον τρόπο λειτουργίας
του πλανήτη μας. Πώς δηλαδή ενεργούν στο χώρο
τους τα έμβια όντα, είτε πρόκειται για πανίδα, είτε
για χλωρίδα. Ακολουθήστε μας στις πολύ προσεκτικά
επιλεγμένες διαδρομές, για να δείτε και να
αναγνωρίσετε με τα μάτια σας διάφορα είδη πουλιών,
θηλαστικών και φυτών, με τα ειδικά όργανα
παρατήρησης (μονόκιαλα, κιάλια). Επίσης είναι μία
δραστηριότητα που κάλλιστα μπορεί να συνδυαστεί
και με άλλες που αφορούν κάποια αθλοπαιδεία στο
πεδίο όπως το canoe-kayak ή πεζοπορία σε
περιοχές φυσικού κάλλους και ιδιαιτερότητας.
Σκοπός βέβαια είναι να ταυτιστεί ο συμμετέχοντας
με το φυσικό περιβάλλον που καλείται να
παρατηρήσει και να ανακαλύψει τον κόσμο που τον
περιβάλλει ενεργά και όχι παθητικά.
Σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία και εσείς απλά
αρπάξτε την.

Πρόγραμμα Ημερήσιας Εκδρομής

Γυμνάσια – Λύκεια
Η συμμετοχή είναι:
-

15 € για το σύνολο των Δράσεων ανά άτομο.
5 € για την Εστίαση, ανά άτομο.

Στην Εστίαση περιλαμβάνονται τα εξής:
Ένα Κρουασάν και ένα μπουκάλι Νερό, 0,5 L κατά
την διάρκεια της πορείας στον Άσπρο Βράχο.
Ένα Αναψυκτικό και δυο Σάντουιτς (μπιφτέκι ή
λουκάνικο, ή κοτόπουλο) και ένα μπουκάλι Νερό,
0,5 L κατά την διάρκεια παραμονής στο πεδίο
εκπαίδευσης Rappel.
Κατά την διάρκεια της παραμονής στο χωριό,
επιπλέων σάντουιτς παρέχονται από το Κέντρο
Νεότητας Προμάχων, όπου θα γίνει η παρουσίαση,
με χρέωση 1 € το σάντουιτς.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής
Δράσεις
1. Πεζοπορία μήκους 1,5 km (Πρόμαχοι –
Άσπρη Πέτρα).
2. Βασική εκπαίδευση Rappel, γνωριμία και
χρήση του Αναρριχητικού Εξοπλισμού.
3. Μαθήματα Τοξοβολίας
4. Επίσκεψη στην Ιερά Μόνη Αγίου
Ιλαρίωνα.
5. Ξενάγηση στο Γεωλογικού Ενδιαφέροντος
Πάρκο (Σύμπλεγμα Σπηλαίων Προμάχων).
6. Ομιλία και παρουσίαση υλικού για την
Ελληνική συμμετοχή στην περιοχή στον
Α΄ΠΠ
7. Μαθήματα προσανατολισμού με χρήση
Πυξίδας, επί Χάρτου.

Πρόγραμμα Ημερήσιας Εκδρομής

Δημοτικό

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής
Δράσεις

1. Πεζοπορία μήκους 1,5 km (Πρόμαχοι –
Άσπρη Πέτρα) κατόπιν συνεννόησης.
Η συμμετοχή είναι:
2. Βασική εκπαίδευση Rappel, γνωριμία
και χρήση του Αναρριχητικού Εξοπλισμού.
- 10 € για το σύνολο των Δράσεων ανά άτομο. 3.Παιχνίδι, Κυνήγι Θησαυρού.(Με Πυξίδα
- 5 € για την Εστίαση, ανά άτομο.
και Χάρτη).
4.Επίσκεψη στην Ιερά Μόνη Αγίου Ιλαρίωνα.
Στην Εστίαση περιλαμβάνονται τα εξής:
5. Ξενάγηση στο Γεωλογικού Ενδιαφέροντος
Ένα Κρουασάν και ένα μπουκάλι Νερό, 0,5 L κατά
Πάρκο (Σύμπλεγμα Σπηλαίων Προμάχων).
την διάρκεια της πορείας στον Άσπρο Βράχο.
6. Ομιλία και παρουσίαση υλικού για την
Ελληνική συμμετοχή στην περιοχή στον
Ένα Αναψυκτικό και δυο Σάντουιτς (μπιφτέκι ή
Α΄ΠΠ
λουκάνικο, ή κοτόπουλο) και ένα μπουκάλι Νερό,
7. Μαθήματα προσανατολισμού με χρήση
0,5 L κατά την διάρκεια παραμονής στο πεδίο
Πυξίδας, επί Χάρτου.
εκπαίδευσης Rappel.
Κατά την διάρκεια της παραμονής στο χωριό,
επιπλέων σάντουιτς παρέχονται από το Κέντρο
Νεότητας Προμάχων, όπου θα γίνει η παρουσίαση,
με χρέωση 1 € το σάντουιτς

