Ζαγόρι (Οικισµοί – γεφύρια – σκάλες):
1. Ασπράγγελοι – Ι.Μ. Ασπραγγέλων
Αφετηρία: Ασπράγγελοι. Τέρµα: Ι.Μ. Ασπραγγέλων. Μήκος
διαδροµής: 3χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 1 ώρα. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 980µ – 1.050µ - 850µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Z17. Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός
δυσκολίας: χαµηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται.
Βλάστηση: βελανιδιές, γάβροι, πουρνάρια. Πανίδα: αρκούδα,
αγριογούρουνο, γερακίνα, βραχοκιρκίνεζο. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Ασπραγγέλων του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, η Ι.Μ. Γέννησης Θεοτόκου
Ασπραγγέλων (1470) η οποία το 1943 καταστράφηκε
ολοκληρωτικά από τους Γερµανούς και ξαναχτίσθηκε σύντοµα
µετά από ενέργειες του τελευταίου ηγούµενου και των κατοίκων
του χωριού, η θέα προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

2. ∆ίκορφο – Κήποι

Αφετηρία: Δίκορφο. Τέρµα: Κήποι. Μήκος διαδροµής: 12
χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1.000µ – 800µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι,
επαρχιακή οδός, δασική οδός. Ειδική σήµανση: Ο3.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
δρυοδάση, γαύροι και πουρνάρια. Πανίδα: αρκούδα,
αγριογούρουνο, ζαρκάδι. Ενδιαφέροντα σηµεία: τα πέτρινα
γεφύρια και τα παραδοσιακά ξωκλήσια, οι οικισµοί του
Δικόρφου και των Κήπων. Παρατηρήσεις: σε περιόδους
έντονων βροχοπτώσεων το Μπαγιώτικο ρέµα ενδέχεται να
µην είναι βατό και θα πρέπει κανείς να παρεκκλίνει της
διαδροµής για να φτάσει στους Κήπους αναζητώντας το
γεφύρι που βρίσκεται στα ανατολικά και κατόπιν την
επαρχιακή οδό στα βόρεια του ποταµού. Μπορεί να
συνδυαστεί µε την διαδροµή 5 και 6.

5. ∆ίλοφο – Κήποι

10. Τρίστενο – Μηλιωτάδες (Γεφύρι Καµπέρ Αγά)

16. Βραδέτο – ∆ρακόλιµνη Τύµφης

Αφετηρία: Δίλοφο. Τέρµα: Κήποι (Τρίτοξο γεφύρι του
Πλακίδα ή Καλογερικό). Μήκος διαδροµής: 4χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 1,5 ώρα. Υψοµετρική διαβάθµιση: 880µ – 800µ.
Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: χαµηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται. Βλάστηση: βελανιδιές,
γαύροι και κέδρα. Πανίδα: αρκούδα, αγριογούρουνο,
ζαρκάδι. Ενδιαφέροντα σηµεία: το γεφύρι του Καπετάν
Αρκούδα, το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό
(1814), το γεφύρι του Λαζαρίδη ή Κοντοδήµου (1753), οι
εκκλησίες και τα αρχοντικά του Διλόφου και των Κήπων.
Παρατηρήσεις: Μπορεί να συνδυαστεί µε την διαδροµή 6.

Αφετηρία: Τρίστενο. Τέρµα: Μηλιωτάδες (γεφύρι Καµπέρ Αγά).
Μήκος διαδροµής: 9 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 600µ – 500µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν
υπάρχει. Βλάστηση: δάση βελανιδιάς. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
αγριογούρουνο, γερακίνα κ.α. Ενδιαφέροντα σηµεία: Ο
νερόµυλος και η νεροτριβή στο Τρίστενο, το γεφύρι Πασπαλιάρη
και Τσίπιανης (1875) στον Βάρδα ποταµό, το γεφύρι και το χάνι
του Καµπέρ Αγά στους Μηλιωτάδες.

6. Κήποι – Κουκούλι

Αφετηρία: Δόλιανη. Τέρµα: Γρεβενίτι. Μήκος διαδροµής: 7
χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 3 ώρες και 15’. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 920µ – 650µ - 1000µ. Τύπος διαδροµής: πρόχειρη
δασική διάνοιξη, δασική οδός, µονοπάτι. Ειδική σήµανση:
ΕΠΠΕΡ. Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση: δάση
βελανιδιάς. Πανίδα: καφέ αρκούδα, αγριογούρουνο, ζαρκάδι,
αγριογούρουνο, γερακίνα κ.α. Ενδιαφέροντα σηµεία: Ι.Μ.
Βοτσάς (Παναγιά Πωγωνιώτισσα) χτισµένη τον 10ο αι. στον
ποταµό Βάρδα, το γεφύρι Κούρτιας (1828), οι οικισµοί και οι
εκκλησίες της Δόλιανης και του Γρεβενιτίου.

Αφετηρία: Βραδέτο. Τέρµα: Δρακόλιµνη Τύµφης. Μήκος
διαδροµής: 16 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 6 ώρες και 45’.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1340µ – 2100µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ζ3, Ζ1, Ο3. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: από τέλος Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου (τους
υπόλοιπους µήνες απαιτείται ειδικός χειµερινός εξοπλισµός
και ανάλογες γνώσεις ορειβασίας). Πόσιµο νερό: συναντάται
σπάνια. Βλάστηση: υποαλπικά λιβάδια, ποώδη βλάστηση.
Πανίδα: αγριόγιδο, αλπικός τρίτωνας και αρπακτικά πουλιά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: Λούτσα Ροµπόζη, Ξερόλουτσα,
Δρακόλιµνη Τύµφης, η θέα προς την Γκαµήλα και την
κοιλάδα του Αώου. Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην
κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός. Επίσης στην διάρκεια
της διαδροµής συναντάται το µονοπάτι που οδηγεί στην
κορυφή Γκαµήλα (2497µ).

11. ∆όλιανη – Ι.Μ. Βοτσάς – Γρεβενίτι

Αφετηρία: Κήποι. Τέρµα: Κουκούλι. Μήκος διαδροµής: 2,5
χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 45λεπτά. Υψοµετρική διαβάθµιση:
800µ – 900µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση:
δεν υπάρχει. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: χαµηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται. Βλάστηση: βελανιδιές,
γαύροι και κέδρα. Πανίδα: αρκούδα, αγριογούρουνο, ζαρκάδι,
διάφορα είδη ορνιθοπανίδας. Ενδιαφέροντα σηµεία: το γεφύρι
του Λαζαρίδη ή Κοντοδήµου (1753) και τα ερείπια του Μύλου
Λαζαρίδη, το Βοτανικό Μουσείο του Κουκουλίου, οι εκκλησίες
και τα αρχοντικά των Κήπων και του Κουκουλίου.

Αφετηρία: Μονοδένδρι. Τέρµα: Βίκος. Μήκος διαδροµής:
10 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 6 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1060µ – 770µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι.
Ειδική σήµανση: Ο3. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας:
υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο
έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: υπάρχει µόνο µια πηγή
στη θέση «Κλήµα» στην µέση της διαδροµής. Βλάστηση:
δάση βελανιδιάς και γαύρου, υποκαστανιά,
αγριολούλουδα και βότανα (τα περισσότερα ενδηµικά της
περιοχής). Πανίδα: καφέ αρκούδα, αγριόγιδο, λύκος,
ασπροπάρης, χρυσαετός,τοιχοδρόµος κ.ά. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο και το Ριζάρειο
Εκθεσιακό Κέντρο στο Μονοδένδρι (www.rizarios.gr), το
φαράγγι του Βίκου, οι γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι πηγές
του ποταµού Βοϊδοµάτη. Παρατηρήσεις: Να αποφεύγεται
η διάσχιση του φαραγγιού κατά την περίοδο
παρατεταµένων βροχοπτώσεων ή κατακλυσµιαίων
βροχών (γενικότερα συνιστάται προσεκτικό βάδισµα). Στις
πηγές του Βοϊδοµάτη υπάρχει διασταύρωση µε το µονοπάτι
που οδηγεί στο Μικρό και στο Μεγάλο Πάπιγκο µετά από
διαδροµή περίπου 2 ωρών.

3. ∆ίλοφο – Βίτσα

Αφετηρία: Δίλοφο. Τέρµα: Βίτσα. Μήκος διαδροµής: 3χλµ.
Διάρκεια διαδροµής: 1,5 ώρα. Υψοµετρική διαβάθµιση:
880µ – 960µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση:
Ζ15. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: χαµηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
βελανιδιές, γαύροι και κέδρα. Πανίδα: αρκούδα,
αγριογούρουνο, ζαρκάδι, δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα
σηµεία: οι οικισµοί του Διλόφου και της Βίτσας, η σκάλα της
Βίτσας, τα παραδοσιακά ξωκλήσια. Παρατηρήσεις: Μπορεί
να συνδυαστεί µε την διαδροµή 4.

4. Βίτσα – Σκάλα Βίτσας – Γεφύρι Κόκκορη
Αφετηρία: Βίτσα. Τέρµα: Γεφύρι Κόκκορη. Μήκος
διαδροµής: 3χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 1,5 ώρα.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 960µ – 700µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ζ9, Ο3 (το δεύτερο ήµισυ).
Σήµανση: µέτρια. Βαθµός δυσκολίας: χαµηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται. Βλάστηση:
βελανιδιές, γαύροι και κέδρα. Πανίδα: αρκούδα, νυκτόβια
και ηµερόβια αρπακτικά πτηνά (φιδαετός, βραχοκιρκίνεζο
κ.α), τοιχοδρόµος. Ενδιαφέροντα σηµεία: οι εκκλησίες και
τα αρχοντικά της Βίτσας, η σκάλα της Βίτσας, το γεφύρι του
Μίσσιου (1748), το γεφύρι του Κόκκορη (1750), η είσοδος
της χαράδρας του Βίκου.

σκάλα Βραδέτου

7. Καπέσοβο – Σκάλα Βραδέτου – Βραδέτο
Αφετηρία: Καπέσοβο. Τέρµα: Βραδέτο. Μήκος διαδροµής: 3
χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 1 ώρα και 45’. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1100µ – 1340µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι.
Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: µέτρια. Βαθµός
δυσκολίας: χαµηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης:
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται.
Βλάστηση: γαύροι και κέδρα. Πανίδα: αρκούδα,
αγριογούρουνο, αρκετά είδη ορνιθοπανίδας. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το λιθόχτιστο µονοπάτι της Σκάλας Βραδέτου, το
γεφύρι της Μεζαριάς, τα εικονοστάσια, το φαράγγι της
Μεζαριάς, η Πασχάλειος Σχολή Καπεσόβου. Παρατηρήσεις:
Μπορεί να συνδυαστεί µε την διαδροµή 15.

13. Γέφυρα Παπίγκου – Γεφύρι Βοϊδοµάτη
στην Κλειδωνιά

Αφετηρία: Νεγάδες. Τέρµα: Τσεπέλοβο. Μήκος διαδροµής:
7 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 3 ώρες και 15’. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1060µ – 1080µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι
(δασική οδός σε µερικά σηµεία). Ειδική σήµανση: Ζ13.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται. Βλάστηση: δάση
µαύρης πεύκης και δρυός. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
ζαρκάδι, αγριογούρουνο, γερακίνα κ.α. Ενδιαφέροντα
σηµεία: η τρισυπόστατη εκκλησία της Αγ. Τριάδας – Αγ.
Δηµητρίου - Αγ. Γεωργίου (1795) στον οικισµό Νεγάδες, η
εκκλησία του Αγ. Νικολάου (1753) στο Τσεπέλοβο, τα
αρχοντικά και των δύο οικισµών, τα πέτρινα γεφύρια.

Αφετηρία: Γέφυρα Παπίγκου (µετά τον οικισµό της Αρίστης).
Τέρµα: Γεφύρι Βοϊδοµάτη στην Κλειδωνιά. Μήκος
διαδροµής: 5χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2 ώρες και 30’.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 480µ – 430µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν
συναντάται. Βλάστηση: παραποτάµια βλάστηση. Πανίδα:
αρκούδα, αγριογούρουνο, ασπροπάρης, µαυροπελαργός,
βίδρα, πέστροφα κ.α. Ενδιαφέροντα σηµεία: ο ποταµός και
το φαράγγι του Βοϊδοµάτη, η Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας
Αρίστης (1665), το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων (1658),
η βραχοσκεπή στη θέση Κλειδί, το πέτρινο γεφύρι του
Βοϊδοµάτη (1853) στην Κλειδωνιά. Παρατηρήσεις: σε
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ενδέχεται σε κάποια
σηµεία, δίπλα στο ποτάµι, το µονοπάτι να µην είναι βατό και
θα πρέπει κανείς να παρεκκλίνει της διαδροµής

9. Ηλιοχώρι – Καταρράκτες Ηλιοχωρίου

14. Καπέσοβο – Γραδίτσα – Καπέσοβο

8. Νεγάδες – Τσεπέλοβο

Αφετηρία: Ηλιοχώρι. Τέρµα: Καταρράκτες Ηλιοχωρίου.
Μήκος διαδροµής: 1χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 1 ώρα.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 950µ – 790µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: καλή.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν
υπάρχει. Βλάστηση: µαύρη πεύκη, δρυς και βελανιδιά.
Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι, αγριογούρουνο, διάφορα
είδη ορνιθοπανίδας. Ενδιαφέροντα σηµεία: οι καταρράκτες,
η θέα της Τύµφης, ο πλάτανος του Ηλιοχωρίου ο µεγαλύτερος
στο Ζαγόρι, το κολύµπι στο τέλος της διαδροµής.

Αφετηρία: Καπέσοβο. Τέρµα: Καπέσοβο. Μήκος διαδροµής:
3χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2 ώρες και 30’. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1100µ – 1300µ – 1100µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν
συναντάται. Βλάστηση: γαύροι, κέδρα και βελανιδιές. Πανίδα:
αρκούδα, αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το ιερό δάσος της Κάτω Γραδίτσας, η θέα του φαραγγιού
του Βίκου, το εκκλησάκι των Ταξιαρχών, η Πασχάλειος Σχολή
Καπεσόβου, τα αρχοντικά και οι εκκλησίες του Καπεσόβου.

15. Βραδέτο – Μπελόη
Αφετηρία: Βραδέτο. Τέρµα: Θέση θέας «Μπελόη». Μήκος
διαδροµής: 2χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 30 λεπτά.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1340µ – 1450µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ζ2. Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός
δυσκολίας: χαµηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης:
από το Μάρτιο έως τον Δεκέµβριο. Πόσιµο νερό: δεν
συναντάται. Βλάστηση: ορεινά λιβάδια. Πανίδα: αρκούδα,
αγριογούρουνο, τοιχοδρόµος. Ενδιαφέροντα σηµεία: η
πανοραµική θέα του φαραγγιού του Βίκου. Παρατηρήσεις:
απαιτείται λίγη προσοχή στο τέρµα, κίνδυνος κεραυνών στην
κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός. Η διαδροµή µπορεί
να συνδυαστεί µε την διαδροµή 7 ή 16.

γεφύρι Καµπ

έρ Αγά

20. Μεγάλο Πάπιγκο – Άνω Κλειδωνιά
Αφετηρία: Μεγάλο Πάπιγκο. Τέρµα: Άνω Κλειδωνιά. Μήκος
διαδροµής: 4,5 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1050µ – 900µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική
σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: µέτρια. Βαθµός δυσκολίας:
µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν συναντάται. Βλάστηση:
δάση βελανιδιάς, πουρνάρι, γαύρου. Πανίδα: αρκουδα,
αγριογούρουνο, καλιακούδες. Ενδιαφέροντα σηµεία: η θέα
του φαραγγιού του Βίκου και των πύργων της Αστράκας.

21. Φαράγγι Βικάκι (Σελάτο) – Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη
Ρογκοβού

Φαράγγι Βίκου – Βοϊδοµάτης – Τύµφη:
12. Μονοδένδρι – Βίκος

Παπίγκου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το αλπικό
τοπίο, τα υποαλπικά οροπέδια, οι ορθοπλαγιές, η πανοραµική
θέα της περιοχής. Παρακάµπτοντας τη βασική διαδροµή,
µπορείτε να επισκεφθείτε το βάραθρο της Προβατίνας που
είναι το δεύτερο στον κόσµο σε βάθος κατακόρυφο σπήλαιο
(407µ.). Η σήµανση προς το βάραθρο είναι πρόχειρη και η
διάρκεια της παράκαµψης είναι περίπου 40 λεπτά.
Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην κορυφή όταν ο
καιρός είναι βροχερός, το Ορειβατικό Καταφύγιο Τύµφης
λειτουργεί από το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο και τον υπόλοιπο
χρόνο κατόπιν συνεννόησης (email: info@astrakarefuge.com,
astref1950@yahoo.gr, http: www.asrakarefuge.com).
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17. Μικρό Πάπιγκο – ∆ρακόλιµνη Τύµφης
Αφετηρία: Μικρό Πάπιγκο. Τέρµα: Δρακόλιµνη Τύµφης.
Μήκος διαδροµής: 8 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες
και 30’. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1050µ – 2100µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ο3 µέχρι το
Ορειβατικό Καταφύγιο Τύµφης και καλή στο υπόλοιπο
τµήµα. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: υψηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από το τέλος Μαΐου
έως το τέλος Οκτωβρίου (τους υπόλοιπους µήνες απαιτείται
ειδικός χειµερινός εξοπλισµός και ανάλογες γνώσεις
ορειβασίας). Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά (υπάρχουν 5
πηγές). Βλάστηση: γαύροι, άρκευθοι, σφεντάµια, υπαλπικά
λιβάδια. Πανίδα: αγριόγιδο, αρπακτικά πτηνά και άλλα
είδη ορνιθοπανίδας, αλπικός τρίτωνας. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Παπίγκου του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, οι υπαλπικές λίµνες, τα οροπέδια,
οι ορθοπλαγιές. Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην
κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός, το Ορειβατικό
Καταφύγιο Τύµφης λειτουργεί από το Μάιο µέχρι τον
Οκτώβριο και τον υπόλοιπο χρόνο κατόπιν συνεννόησης
(email: info@astrakarefuge.com, astref1950@yahoo.gr,
http: www.astrakarefuge.com).

18. Μικρό Πάπιγκο – Γκαµήλα
Αφετηρία: Μικρό Πάπιγκο. Τέρµα: κορυφή Γκαµήλα. Μήκος
διαδροµής: 10 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 7 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1050µ – 2497µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ο3 µέχρι το Ορειβατικό
Καταφύγιο Τύµφης και πρόχειρη στο υπόλοιπο κοµµάτι.
Σήµανση: καλή µέχρι τις ξερόλιµνες (3.5 ώρες από την
αφετηρία) και πρόχειρη στο υπόλοιπο τµήµα. Βαθµός
δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από
το τέλος Μαΐου έως τον Οκτώβριο (τους υπόλοιπους µήνες
απαιτείται ειδικός χειµερινός εξοπλισµός και ανάλογες γνώσεις
ορειβασίας). Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά στην αρχή της
διαδροµής. Βλάστηση: γαύροι, άρκευθος, σφεντάµια,
υποαλπικά οροπέδια, ορθοπλαγιές. Πανίδα: αγριόγιδο,
χρυσαετός, χιονάδα, χιονόστρουθος, αλπικός τρίτωνας κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Παπίγκου
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το αλπικό τοπίο, τα
υποαλπικά οροπέδια, οι ορθοπλαγιές. Παρατηρήσεις:
κίνδυνος κεραυνών στην κορυφή όταν ο καιρός είναι
βροχερός, το Ορειβατικό Καταφύγιο Τύµφης λειτουργεί από
το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο και τον υπόλοιπο χρόνο κατόπιν
συνεννόησης (email: info@astrakarefuge.com,
astref1950@yahoo.gr, http: www.asrakarefuge.com).

19. Μικρό Πάπιγκο – Αστράκα
Αφετηρία: Μικρό Πάπιγκο. Τέρµα: κορυφή Αστράκα.
Μήκος διαδροµής: 5 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 5,5
ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1050µ – 2436µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ο3 στην αρχή
της διαδροµής (για 2 ώρες περίπου) και πρόχειρη στο
υπόλοιπο κοµµάτι. Σήµανση:
καλή
στην
αρχή
της
διαδροµής και πρόχειρη στο
υπόλοιπο τµήµα. Βαθµός
δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης:
από το τέλος Μαΐου έως τον
Οκτώβριο (τους υπόλοιπους µήνες απαιτείται ειδικός
χειµερινός εξοπλισµός και ανάλογες γνώσεις ορειβασίας).
Πόσιµο νερό: υπάρχει µόνο στην αρχή της διαδροµής.
Βλάστηση: υποαλπικά οροπέδια ποώδους βλάστησης.
Πανίδα: αγριόγιδο, χρυσαετός, καλιακούδες κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης

Αφετηρία: Περιοχή «Μανέτες» 3χλµ. µετά τον οικισµό του
Καπεσόβου προς το Τσεπέλοβο. Τέρµα: Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη
Ρογκοβού. Μήκος διαδροµής: 2χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2
ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1070µ –800µ- 990µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από το τέλος Μαΐου έως το τέλος
Οκτωβρίου. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
δάση οξιάς και βελανιδιάς. Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι,
αγριογούρουνο, γερακίνα κ.α. Ενδιαφέροντα σηµεία: η Ι.Μ.
Αγ. Ιωάννη Ρογκοβού (1028-1034) ανακαινίστηκε το 1749, το
φαράγγι Βικάκι, η εξαιρετική θέα στην ευρύτερη περιοχή, τα
πέτρινα γεφύρια.
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22. Τσεπέλοβο – ∆ρακόλιµνη Τύµφης
Αφετηρία: Τσεπέλοβο. Τέρµα: Δρακόλιµνη Τύµφης. Μήκος
διαδροµής: 14χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 6 ώρες και 30’.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1080µ – 1950µ – 1750µ - 2100µ.
Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ζ1, O3.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: πολύ υψηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από το τέλος Μαΐου έως
το τέλος Οκτωβρίου (τους υπόλοιπους µήνες απαιτείται
ειδικός χειµερινός εξοπλισµός και ανάλογες γνώσεις
ορειβασίας). Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
υποαλπικά οροπέδια ποώδους βλάστησης. Πανίδα: αγριόγιδο, χρυσαετός, χιονάδα, χιονόστρουθος κ.ά. Ενδιαφέροντα
σηµεία: τα υπαλπικά λιβάδια, οι µικρές λίµνες, οι ορθοπλαγιές, οι χαραδρες, στην διάρκεια της διαδροµής
συναντάται το µονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή Γκαµήλα
(2497µ). Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην κορυφή
όταν ο καιρός είναι βροχερός.

Χαράδρα Αώου – Σµόλικας – Τύµφη:
23. Γεφύρι Κόνιτσας – Ι. Μονή Παναγίας Στοµίου
Αφετηρία: Γεφύρι Κόνιτσας. Τέρµα: Ι.Μ. Παναγίας Στοµίου.
Μήκος διαδροµής: 6χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 450µ – 800µ. Τύπος διαδροµής:
δασική οδός, µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει.
Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Πόσιµο νερό: συναντάται µία πηγή. Βλάστηση: παρόχθια
βλάστηση. Πανίδα: ζαρκάδι, αγριόγατος, αγριογούρουνο,
διάφορα είδη ορνιθοπανίδας. Ενδιαφέροντα σηµεία: η γέφυρα της Κόνιτσας (1870), η Ι.Μ. Παναγιάς Στοµίου (1774), η θέα
της χαράδρα του Αώου και της Τύµφης.

∆ρακόλιµνη

24. Κόνιτσα – Χαράδρα Αώου – ∆ρακόλιµνη Τύµφης
Αφετηρία: Γεφύρι Κόνιτσας. Τέρµα: Δρακόλιµνη Τύµφης.
Μήκος διαδροµής: 12 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 7 ώρες και
30’. Υψοµετρική διαβάθµιση: 450µ – 2100µ. Τύπος
διαδροµής: δασική οδός στην αρχή της διαδροµής, µονοπάτι.
Ειδική σήµανση: µαύρο τετράγωνο σε κίτρινο φόντο.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: αρκετά υψηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο (το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα απαιτείται ειδικός
χειµερινός εξοπλισµός και καλές γνώσεις ορειβασίας). Πόσιµο
νερό: αρκετές πηγές µε πόσιµο νερό. Βλάστηση: παραποτάµια
βλάστηση, δάση κωνοφόρων κυρίως µαύρης πεύκης,
βελανιδιάς, υποαλπικά οροπέδια. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
αγριόγιδο, ζαρκάδι, αγριογούρουνο, αγριόγατος, δρυοκολάπτες, αλπικός τρίτωνας και αρκετά αρπακτικά πτηνά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: η χαράδρα του Αώου, η Δρακόλιµνη
της Τύµφης, το γεφύρι της Κόνιτσας (1870), η Ι.Μ. Παναγίας
Στοµίου (1774).

25. Κόνιτσα – Βρυσοχώρι
Αφετηρία: Γεφύρι Κόνιτσας. Τέρµα: Βρυσοχώρι. Μήκος
διαδροµής: 14 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 12 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 450µ – 900µ. Τύπος διαδροµής:
δασική οδός, µονοπάτι. Ειδική σήµανση: µετά τη µέση της
διαδροµής συναντάται το µονοπάτι Ο3. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: πολύ υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο (το υπόλοιπο
χρονικό διάστηµα απαιτείται ειδικός χειµερινός εξοπλισµός και
καλές γνώσεις ορειβασίας). Βλάστηση: δάση κωνοφόρων,
βελανιδιάς και οξιάς. Πανίδα: αγριόγιδο, ζαρκάδι, αγριόγατος,
αγριογούρουνο, ασπροπάρης, είδη δρυοκολάπτη, πινδοβίνος κ.ά. Ενδιαφέροντα σηµεία: η γέφυρα της Κόνιτσας
(1870), η Ι.Μ. Παναγίας Στοµίου (1774), η χαράδρα του Αώου,
το γεφύρι της Κουίτσας στον παραπόταµο του Αώου κοντά
στο Βρυσοχώρι.

26. Βρυσοχώρι – Ι.Μ. Αγίας Τριάδας
Αφετηρία: Βρυσοχώρι. Τέρµα: Ι.Μ. Αγίας Τριάδας. Μήκος
διαδροµής: 6,5 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 3 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 990µ – 940µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι (δασική οδός σε µερικά σηµεία). Ειδική σήµανση:
Ο3. Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: συναντάται σχετικά συχνά.
Βλάστηση: δάση µαύρης πεύκης, οξιά και βελανιδιά.
Πανίδα: καφέ αρκούδα, αγριόγιδο, ζαρκάδι, αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες και αρκετά δασόβια πτηνά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: ο οικισµός του Βρυσοχωρίου, η Ι.Μ.
Αγ. Τριάδας (1667), η θέα της Τύµφης.

27. Κόνιτσα – Τραπεζίτσα
Αφετηρία: Κόνιτσα (ξωκλήσι Αγ. Αθανασίου). Τέρµα:
κορυφή Τραπεζίτσα. Μήκος διαδροµής: 5 χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 4 ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 900µ – 2.022µ.
Τύπος διαδροµή: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει.
Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: πολύ υψηλός.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο (το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα απαιτείται ειδικός
χειµερινός εξοπλισµός και καλές γνώσεις ορειβασίας).
Βλάστηση: δάση κωνοφόρων. Πανίδα: αγριόγιδο, δρυοκολάπτες, χρυσαετός, κ.ά Ενδιαφέροντα σηµεία: η θέα της χαράδρας του Αώου, της Τύµφης, του Σµόλικα και του Γράµµου.

Μέτσοβο – Βάλια Κάλντα:
30. Μέτσοβο – Μαυροβούνι – Φλέγγα – Αυτιά
Αφετηρία: Μέτσοβο (ξωκλήσι Προφήτη Ηλία). Τέρµα:
κορυφή Αυτιά. Μήκος διαδροµής: 15 χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 5,5 ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1350µ
–2157µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ρ1.
Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
µαύρη πεύκη, ρόµπολο και υπαλπικά λιβάδια. Πανίδα:
καφέ αρκούδα, αγριόγιδο, λύκος, χρυσαετός. Ενδιαφέροντα σηµεία: η θέα προς τον Δρυµό της Βάλια Κάλντα και
την τεχνητή λίµνη των πηγών Αώου, το Κέντρο
Πληροφόρησης Μετσόβου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου. Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών όταν ο καιρός
είναι βροχερός, στο όρος Μαυροβούνι λειτουργεί, κατόπιν
συνεννόησης, το οµώνυµο Ορειβατικό Καταφύγιο του
Δήµου Μετσόβου (http: www.metsovo.gr) ενώ στην
περιοχή του Μετσόβου λειτουργούν και δύο (2)
Χιονοδροµικά Κέντρα.

31. Μέτσοβο – Τσούµα Μπάρµπα
Αφετηρία: Μέτσοβο (θέση Καθρέφτης). Τέρµα: ύψωµα
Τσούµα Μπάρµπα. Μήκος διαδροµής: 13 χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 3 ώρες και 45’. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1200µ
–1502µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ρ2.
Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.
Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά. Βλάστηση: πυκνά δάση
οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι, λύκος,
αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα σηµεία: η
θέα στην τεχνητή λίµνη στις πηγές του Αώου και στο όρος
Μαυροβούνι, το Κέντρο Πληροφόρησης Μετσόβου του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Παρατηρήσεις: στην
περιοχή του Μετσόβου λειτουργούν δύο (2) Χιονοδροµικά
Κέντρα.

32. Μέτσοβο – Μηλιά
Αφετηρία: Μέτσοβο. Τέρµα: Μηλιά. Μήκος διαδροµής:
18 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 5,5 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1200µ –1600µ – 1100µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι, δασική οδός. Ειδική σήµανση: Ε6. Σήµανση:
καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος
χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Νοέµβριο (τον
υπόλοιπο χρόνο απαιτείται ειδικός χειµερινός εξοπλισµός.
Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση: λιβάδια,
πυκνά δάση οξιάς, µαύρης πεύκης και ρόµπολου. Πανίδα:
καφέ αρκούδα, χρυσαετός, δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα
σηµεία: οι οικισµοί του Μέτσοβο και της Μηλιάς, το Κέντρο
Πληροφόρησης Μετσόβου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου. Παρατηρήσεις: στην περιοχή του Μετσόβου
λειτουργούν δύο (2) Χιονοδροµικά Κέντρα.

28. Παλαιοσέλι – Ορειβατικό Καταφύγιο –
∆ρακόλιµνη Σµόλικα – Αγ. Παρασκευή
Αφετηρία: Παλαιοσέλι. Τέρµα: Αγ. Παρασκευή. Μήκος
διαδροµής: 17 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 8 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1000µ – 2200µ – 1050µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ο3. Σήµανση:
καλή. Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος
χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο (τον
υπόλοιπο χρόνο απαιτείται ειδικός χειµερινός εξοπλισµός
και γνώσεις ορειβασίας). Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια.
Βλάστηση: δάση µαύρης πεύκης, οξιάς, ρόµπολου και
υποαλπικά οροπέδια. Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι,
χρυσαετός και αλπικός τρίτωνας. Ενδιαφέροντα σηµεία: η
Δρακόλιµνη του Σµόλικα, η θέα της Τύµφης, τα υπαλπικά
οροπέδια. Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός, το Ορειβατικό Καταφύγιο
Σµόλικα λειτουργεί από το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο και
τον υπόλοιπο χρόνο κατόπιν συνεννόησης. (email:
katafygiosmolika@hotmail.com,
http: www.katafygiosmolika.gr).

29. Βοβούσα – ∆ίστρατο

Αφετηρία: Βοβούσα. Τέρµα: Δίστρατο. Μήκος διαδροµής:
15 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 6 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1000µ –1400µ – 2157µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι. Ειδική σήµανση: ΕΠΠΕΡ. Σήµανση: µέτρια.
Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο νερό:
συναντάται σπάνια. Βλάστηση: πυκνά δάση µαύρης πεύκης.
Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγατος, αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα σηµεία: Η χαράδρα
του Αώου, το γέφυρι της Βοβούσας (1748), το Μουσείο
Υδροκίνησης Βοβούσας, το Κέντρο Πληροφόρησης
Βοβούσας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Παρατηρήσεις: Στη Βοβούσα λειτουργεί, καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, το Ορειβατικό Καταφύγιο Βάλια Κάλντα
(http:www.katafigiovaliacalda.com).

µανιτάρια

33. Μηλιά – Βάλια Κάλντα – Αρκουδόρεµα –Βοβούσα
Αφετηρία: Μηλιά. Τέρµα: Βοβούσα. Μήκος διαδροµής:
23 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 12 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1140µ –1700µ – 1000µ. Τύπος διαδροµής:
µονοπάτι, δασική οδός. Ειδική σήµανση: Ε6. Σήµανση:
καλή. Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος
χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.
Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά. Βλάστηση: δάση µαύρης
πεύκης, οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
αγριόγιδο, ζαρκάδι, αγριόγατος, δρυοκολάπτες κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: η θέα στην ευρύτερη περιοχή της
Βάλια Κάλντα και στην Κατάρα, οι οικισµοί της Μηλιάς και
της Βοβούσας, το Κέντρο Πληρο-φόρησης Βοβούσας του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Παρατηρήσεις: σε
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ενδέχεται σε κάποια
σηµεία το µονοπάτι να µην είναι βατό, κίνδυνος κεραυνών
όταν ο καιρός είναι βροχερός, στη Βοβούσα λειτουργεί,
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, το Ορειβατικό Καταφύγιο
Βάλια Κάλντα (http: www.katafigiovaliacalda.com).

ύδα (Ursus

καφέ αρκο

Arctos)

Βασιλίτσα – Όρλιακας:

39
27

40. Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας –
Κορυφή Βασιλίτσας

Αφετηρία: Αρκουδόρεµα. Τέρµα: κορυφή Φλέγκα. Μήκος
διαδροµής: 5 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1350µ – 1960µ – 2160µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ε6. Σήµανση: καλή.
Βαθµός
δυσκολίας: µέτριος
προς
δύσκολος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: υπάρχει. Βλάστη- ση: πυκνά δάση
µαύρης πεύκης, οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ
αρκούδα, ζαρκάδι κ.ά. Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο
Πληρο- φόρησης Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, τα σπάνια πετρώµατα (σερπεντίνες,
περιδοτίτες), η ιδιαίτερη τοπο- γραφία, η πλούσια χλωρίδα,
οι Λίµνες Φλέγγα. Παρατηρήσεις: κίνδυνος κεραυνών στην
κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός ή συννεφιασµένος.

Αφετηρία: Χιονοδρονικό Κέντρο Βασιλίτσας. Τέρµα:
κορυφή Βασιλίτσας. Μήκος διαδροµής: 5 χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 2 ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1650µ –
2149µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο
νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση: δάση µαύρης
πεύκης, οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες, κ.ά. Ενδιαφέροντα
σηµεία: το Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας, η Λίµνη
Βασιλίτσας, η πανοραµική θέα προς Τύµφη, Γράµµο,
Όλυµπο, το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Παρατηρήσεις: στην
περιοχή του Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας
(www.vasillitsa.com) λειτουργούν: το Ορειβατικό
Καταφύγιο – Chalet Distrato, το Ορειβατικό Καταφύγιο
«Βασιλίτσα 1850» και το Ορειβατικό Καταφύγιο – Chalet
Βασιλίτσας

38. Περιβόλι – Αυγό
28

23

37. Αρκουδόρεµα (Βάλια Κάλντα) – Λίµνες Φλέγκα
– Κορυφή Φλέγκα

24
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44
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Αφετηρία: Περιβόλι. Τέρµα: κορυφή Αυγό. Μήκος
διαδροµής: 8 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1300µ –2177µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι.
Ειδική σήµανση: Ε6 (κατά το πρώτο ήµισυ). Σήµανση:
πρόχειρη. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος
χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο
νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση: δάση µαύρης πεύκης,
οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι,
χρυσαετός. Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, η
θέα από την κορυφή Αυγό στην χαράδρα του Αρκουδορέµατος και στην ευρύτερη περιοχή. Παρατηρήσεις: κίνδυνος
κεραυνών στην κορυφή όταν ο καιρός είναι βροχερός ή
συννεφιασμένος.

36
35

Αρκουδόρεµα

Βάλια Κάλντα:
34. Βοβούσα – Αυγό

Αφετηρία: Βοβούσα. Τέρµα: κορυφή Αυγό. Μήκος
διαδροµής: 6 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 3,5 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1000µ –2157µ. Τύπος
διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: δεν υπάρχει.
Σήµανση: µέτρια. Βαθµός δυσκολίας: υψηλός. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Ιούνιο έως τον
Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: συναντάται σπάνια. Βλάστηση:
δάση µαύρης πεύκης, οξιάς και ρόµπολου, υπαλπικά
λιβάδια. Πανίδα: καφέ αρκούδα, αγριόγιδο, κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: Η θέα από την κορυφή Αυγό προς
την χαράδρα του Αρκουδορέµατος και την ευρύ- τερη
περιοχή του όρους Λύγκος, το Κέντρο Πληροφόρησης
Βοβούσας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το
Μουσείο Υδροκίνησης Βοβούσας. Παρατηρήσεις: υψηλός
κίνδυνος κεραυνών στην κορυφή όταν ο καιρός είναι
βροχερός, στη Βοβούσα λειτουργεί, καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους, το Ορειβατικό Καταφύγιο Βάλια Κάλντα
(http: www.katafigiovaliacalda.com).
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Βασιλίτσα – Όρλιακας:
39. Σαµαρίνα – Βάλια Κίρνα – ∆ίστρατο

11

Αφετηρία: Σαµαρίνα. Τέρµα: Δίστρατο. Μήκος
διαδροµής: 15 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 5 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1500µ –1000µ. Τύπος
διαδροµής: χαλικόδροµος. Σήµανση: πρόχειρη.
Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος
επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο
νερό: συναντάται. Βλάστηση: δάση µαύρης πεύκης,
οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα, αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες, κ.ά. Ενδιαφέροντα σηµεία:
το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, η χαράδρα του Σαµαρινιώτικου
ρέµατος, η Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής (18ος αι.) και
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στη Σαµαρίνα, το Μουσείο
Λαογραφικής-Αρχαιολογικής συλλογής της Σαµαρίνας.

1
2

35. Περιβόλι – Θέση Σταυρός – Βάλια Κάλντα
Αφετηρία: Περιβόλι. Τέρµα: Βάλια Κάλντα. Μήκος
διαδροµής: 18 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 1300µ –1600µ – 1350µ. Τύπος
διαδροµής: δασικός δρόµος. Ειδική σήµανση: Ε6.
Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά. Βλάστηση:
πυκνά δάση µαύρης πεύκης, οξιάς και ρόµπολου. Πανίδα:
καφέ αρκούδα, ζαρκάδι κ.ά. Ενδιαφέροντα σηµεία: το
Κέντρο Πληροφόρησης Μαυρα- ναίων του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, τα σπάνια πετρώµατα (σερπεντίνες,
περιδοτίτες), η ιδιαίτερη τοπογραφία κ.ά. Παρατηρήσεις: Η
διαδροµή µπορεί να συνδυαστεί µε την διαδροµή 36 ή 37.

32
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Αφετηρία:
Διασταύρωση
Καραστέργιος.
Τέρµα:
Σπήλαιο. Μήκος διαδροµής: 7 χλµ. Διάρκεια
διαδροµής: 2,5 ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1320µ –
1446µ – 980µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική
σήµανση: δεν υπάρχει. Σήµανση: πρόχειρη. Βαθµός
δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης:
από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο νερό: δεν
υπάρχει. Βλάστηση: πυκνά δάση µαύρης πεύκης, δρυός
και διάφορα πλατύφυλλα. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
ζαρκάδι, διάφορα αρπακτικά, πλούσια ορνιθοπανίδα
κ.ά. Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης
Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, το
όρος Όρλιακας που είναι χαρακτηρισµένο ως Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους, η πανοραµική θέα.
Παρατηρήσεις: Η διαδροµή µπορεί να συνδυαστεί µε
την διαδροµή 42 ή 43.

42. Σπήλαιο – Γεφύρι Πορτίτσας

21

14
4
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22
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41. ∆ιασταύρωση Καραστέργιος –
Kορυφή Όρλιακα - Σπήλαιο

31
30

τα

Βάλια Κάλν

Αφετηρία: Σπήλαιο. Τέρµα: Γεφύρι Πορτίτσας. Μήκος
διαδροµής: 1850µ. Διάρκεια διαδροµής: 45 λεπτά.
Υψοµετρική διαβάθµιση: 980µ –700µ. Τύπος διαδροµής:
λιθόστρωτο µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ο3. Σήµανση:
καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµενος
χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Πόσιµο νερό: συναντάται συχνά. Βλάστηση: ποώδης.
Πανίδα: διάφορα αρπακτικά πουλιά όπως η γερακίνα.
Ενδιαφέροντα σηµεία: το δίτοξο γεφύρι της Πορτίτσας
(χτισµένο το 1793), το φαράγγι του ποταµού Βενέτικου,
κοντά στο Σπήλαιο και τέλος το Κάστρο Σπηλαίου – µε την
Ακρόπολη και τάφους από την πρώιµη εποχή Σιδήρου, τη
Γεωµετρική, την Ελληνιστική, τη Ρωµαϊκή και τη Βυζαντινή
εποχή, το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

43. Σπήλαιο – Τρίκωµο
Αφετηρία: Σπήλαιο. Τέρµα: Τρίκωµο. Μήκος διαδροµής:
10χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 4 ώρες. Υψοµετρική
διαβάθµιση: 1000µ –780µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι.
Ειδική σήµανση: Ο3. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας:
µέτριος. Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους. Πόσιµο νερό: δεν υπάρχει. Βλάστηση:
λιβαδικές εκτάσεις ποώδους βλάστησης µε πυκνά δάση
µαύρης πεύκης και οξιάς. Πανίδα: καφέ αρκούδα,
δρυοκολάπτες. Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, το φαράγγι του ποταµού Βενέτικου κοντά στο
Σπήλαιο, το Κάστρο Σπηλαίου, τα δίτοξα γεφύρια
Πορτίτσας (1793) και Καγκέλια, το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ
Αγά (1727) µε το µεγαλύτερο κεντρικό τόξο στην Δυτ.
Μακεδονία.

36. Θέση Σταυρός – Αρκουδόρεµα – Καταρράκτες

44. Ζιάκας – Σπήλαιο

Αφετηρία: Θέση Σταυρός. Τέρµα: Καταρράκτες Αρκουδορέµατος. Μήκος διαδροµής: 3,5 χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 1
ώρα. Υψοµετρική διαβάθµιση: 1600µ –1350µ – 1250µ.
Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση: Ε6. Σήµανση:
καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος. Προτεινόµε- νος χρόνος
επίσκεψης: από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Πόσιµο νερό:
υπάρχει. Βλάστηση: πυκνά δάση µαύρης πεύκης, οξιάς και
ρόµπολου. Πανίδα: καφέ αρκούδα, ζαρκάδι κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, τα σπάνια
πετρώµατα (σερπεντίνες, περιδοτίτες), η ιδιαίτερη τοπογραφία,
οι καταρράκτες, η διάσχιση του Αρκουδορέµατος κ.ά.

Αφετηρία: Ζιάκας. Τέρµα: Σπήλαιο. Μήκος διαδροµής: 3
χλµ. Διάρκεια διαδροµής: 2 ώρες. Υψοµετρική διαβάθµιση:
1000µ –980µ. Τύπος διαδροµής: µονοπάτι. Ειδική σήµανση:
Ο3. Σήµανση: καλή. Βαθµός δυσκολίας: µέτριος.
Προτεινόµενος χρόνος επίσκεψης: από τον Μάρτιο έως τον
Νοέµβριο. Πόσιµο νερό: δεν υπάρχει. Βλάστηση: δάση
µαύρης πεύκης, οξιάς αλλά και υβριδικής ελάτης. Πανίδα:
αρκετά είδη πτηνών όπως το αγριοπερίστερο, η γερακίνα κ.ά.
Ενδιαφέροντα σηµεία: το Κελί της Καλογριάς (µικρή αλλά
εντυπωσιακή σπηλιά µε σταλακτίτες), η θέση «Χούνη του
Χαρβάλη» µε το επιβλητικό φαράγγι µήκους 100µ, το Κέντρο
Πληροφόρησης Μαυραναίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου. Παρατηρήσεις: Η διαδροµή µπορεί να συνδυαστεί µε
την διαδροµή 42 ή 43.

Βίκος

Όρλιακας

Το απαράµιλλης οµορφιάς τοπίο του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου ενδείκνυται για περιήγηση και
πεζοπορία τόσο για έµπειρους όσο και για αρχάριους
πεζοπόρους.
Στο
έντυπο
παρουσιάζονται
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πεζοπορικές διαδροµές όπου ο επισκέπτης µπορεί να
θαυµάσει το µεγαλείο της φύσης και τα υπέροχα
δηµιουργήµατα του ανθρώπου που διατηρούνται στο
πέρασµα του χρόνου. Για κάθε διαδροµή δίνονται
πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν τους
ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν µία συνολική εικόνα
της διαδροµής πριν επιλέξουν να την περπατήσουν.
Συγκεκριµένα αναφέρεται, κατά προσέγγιση: το µήκος
της διαδροµής, στις περισσότερες διαδροµές δεν
λαµβάνονται υπόψη οι κλίσεις του εδάφους, η διάρκεια
της διαδροµής, στις περιπτώσεις που το τέρµα δεν

συµπίπτει µε την αφετηρία δεν έχει υπολογιστεί ο
χρόνος επιστροφής. Η υψοµετρική διαβάθµιση, δίνεται
το υψόµετρο στην αφετηρία και στο τέρµα και εάν
υπάρχουν σηµαντικές διαβαθµίσεις στα ενδιάµεσα της
διαδροµής. Ο τύπος της διαδροµής εάν είναι µονοπάτι,
δασική οδός κ.α. Η ειδική σήµανση εφόσον οι
διαδροµές ή τµήµατα αυτών ανήκουν σε κάποιο από τα
εθνικά ή διεθνή δίκτυα µονοπατιών (Ο3 Εθνικό
µονοπάτι, Ε6 Διεθνές µονοπάτι, Ζ, Ρ, ΕΠΠΕΡ δίκτυα
µονοπατιών). Η σήµανση η οποία αφορά την
υπάρχουσα κατάσταση της ειδικής σήµανσης ή άλλου
τύπου σήµανσης. Σαν πρόχειρη ορίζεται η σήµανση που
αντιστοιχεί σε σηµάδια από µπογιά τα οποία µπορεί
κατά καιρούς να µην έχουν ανανεωθεί. Ο βαθµός
δυσκολίας όπως προκύπτει από το µήκος της

διαδροµής, την υψοµετρική διαβάθµιση και την
κατάσταση του µονοπατιού. Η κλίµακα αξιολόγησης
που χρησιµοποιείται είναι n εξής: πολύ υψηλός,
υψηλός, µέτριος και χαµηλός βαθµός δυσκολίας. Η
ύπαρξη πόσιµου νερού, κατά την διάρκεια της
διαδροµής πόσιµο νερό συναντάται από πολύ συχνά
έως σπάνια και καθόλου. Η βλάστηση κατά µήκος της
διαδροµής και τα χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας και
πανίδας. Τα ενδιαφέροντα σηµεία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που συναντάει ο
πεζοπόρος κατά την διάρκεια της διαδροµής. Σε
ορισµένες διαδροµές υπάρχουν παρατηρήσεις όπου
επισηµαίνονται κυρίως οι κίνδυνοι που µπορεί να
συναντήσει ο πεζοπόρος, η δυνατότητα συνδυασµού µε
κάποια άλλη διαδροµή ή κάποιες γενικές πληροφορίες.

Κατά την σύνταξη των κείµενων του εντύπου που αφορούν
τις διαδροµές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
αντλήθηκαν στοιχεία από το έντυπο «Προστατευόµενη
Περιοχή Βόρειας Πίνδου, Διαδροµές και Μονοπάτια» που
είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Περιβάλλον, από τον Αρκτούρο για
λογαριασµό της Ήπειρος Α.Ε..
Φωτογραφίες: Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυµών Βίκου
- Αώου και Πίνδου, Στ. Οικονόµου, Στ. Βέργος, Πολιτιστικός
Σύλλογος Βραδέτου.
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