
Προορισμοί εκδρομών 
 

Παρακαλούμε, επιλέξτε την εξόρμηση που σας ενδιαφέρει και θα σας στείλουμε αναλυτική περιγραφή 

με φωτογραφίες και κόστη. 
 

1. Μονοήμερες εκπαιδευτικές - περιβαλλοντολογικές - ψυχαγωγικές εκδρομές στην 

Αττική (& Αυλίδα εκτός Αττικής) μέχρι 14:00΄- 14:30΄: 

 

Μαραθώνας (ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, βιωματική αναπαράσταση της μάχης του  

              Μαραθώνα, επίσκεψη στον Τύμβο και ξενάγηση - βιντεοπαρουσίαση στο  

                    Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου) 
 

«Αθλόπολις» - Ανθούσα (ηλεκτρικά cart, τοίχος αναρρίχησης, φoυσκωτά, χόκει χόρτου, flying 

fox, badminton, τένις, τοξοβολία, παιδαγωγικά παιγνίδια, zumba kids). 
 

Ιππικός όμιλος Εκάλης (ξενάγηση - εκπαίδευση, περιποίηση – τάισμα αλόγων,  

                                      ιππασία – βόλτα στο δάσος 20΄, παιγνίδια), 
 

Τατόι (προσανατολισμός, ξενάγηση στα βασιλικά κτήματα, ιμάντας ισορροπίας, δενδροαναρρίχηση, 

καφασοαναρρίχηση, fly fox, τοξοβολία, παιγνίδια), 
 

Άλσος Συγγρού (προσανατολισμός, ιμάντας ισορροπίας, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, παιγνίδια), 
 

Πάρνηθα (πεζοπορία οικολογικού χαρακτήρα ή προσανατολισμός, ιμάντας ισορροπίας, 

δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, fly fox, τοξοβολία, παιγνίδια), 
 

Υμηττός (πεζοπορία με περιήγηση στο βοτανικό μονοπάτι, ιμάντας ισορροπίας, δενδροαναρρίχηση, 

καφασοαναρρίχηση, fly fox, τοξοβολία, παιγνίδια), 
 

Λυκαβηττός (προσανατολισμός, ιμάντας ισορροπίας, δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, fly 

fox, τοξοβολία, παιγνίδια), 
 

Λίμνη Μπελέτσι (πεζοπορία ή προσανατολισμός, ιμάντας ισορροπίας, δενδροαναρρίχηση, 

καφασοαναρρίχηση, fly fox, τοξοβολία, παιγνίδια), 



Αυλίδα (τρύγος ή μάζεμα ελιάς, πατητήρι, οικολογικό οινοποιείο, μουσείο οίνου-λαογραφικό, 

βιντεοπαρουσίαση), 
 

Πόρτο Ράφτη (sup, wind surfing, παιγνίδια στην παραλία) 
 

Πόρτο Ράφτη (sup ή wind surfing, ιστιοπλοΐα, παιγνίδια στην παραλία) 
 

Σχινιάς (αυτόνομη κατάδυση, snorkeling, παιγνίδια στην παραλία) 
 

Σχινιάς ή Καβούρι (κολύμβηση σε αβαθή νερά με επιπλέουσα περίφραξη, βοηθήματα για την  

                       κολύμβηση και τα παιγνίδια στην παραλία, βόλεϊ στο νερό, πόλο στο νερό, 

μπάσκετ στο νερό, aquarobic, aqua zumba, beach soccer, beach volley, 

παιγνίδια στην παραλία. Κολύμβηση σε ομάδες με συνοδεία ναυαγοσώστη). 
 

Βούλα ή Ανάβυσσος ή Βουλιαγμένη (θαλάσσιο πάρκο, παιγνίδια στο νερό, παιγνίδια στην παραλία, 

aqua zumba). 

 

2. Περιβαλλοντολογικές εξορμήσεις: 
 

Μονοήμερες (μέχρι 18:30΄) εντός Αττικής 
 

Πάρνηθα (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, τοξοβολία, 

παιγνίδια), 

Τατόι (προσανατολισμός, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, τοξοβολία, 

παιγνίδια),   

 

Υμηττός (πεζοπορία, βοτανικό μονοπάτι, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, 

καφασοαναρρίχηση, τοξοβολία, παιγνίδια),   

Λίμνη Μπελέτσι (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, 

τοξοβολία, παιγνίδια),  

Σχινιάς (ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, καφασοαναρρίχηση, παιγνίδια στην 

παραλία), 

Σχινιάς (αυτόνομη κατάδυση, snorkeling, subwing, παιγνίδια στην παραλία), 

Πόρτο Ράφτη (ιστιοπλοΐα, wind surfing, sup, παιγνίδια στην παραλία), 
 



Μονοήμερες (μέχρι 20:30΄) εκτός Αττικής: 
 

Rafting στο Λάδωνα (συνδυάζεται με  

 αναρρίχηση σε τοίχο, τοξοβολία, παιγνίδια) 

 

 

 

 

 

 

 

Οίτη (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, παιγνίδια), 

Ελικώνας – Αρβανίτσα (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, 

παιγνίδια), 

Παύλιανη (παρκάκι περιπέτειας με πολλές ευφάνταστες δραστηριότητες) 

Ζαχλωρού (πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού, τοξοβολία, παιγνίδια), 

Παρνασσός – “Elatos resort” (πεζοπορία, οριζοντία, ιμάντας ισορροπίας, fly fox, 

δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, βραχοαναρρίχηση, τοξοβολία), 

Παρνασσός – Δελφοί - Λιβάδι - «Κωρύκειον Άντρον» (πεζοπορία) 

Ορεινή Κορινθία – Λίμνη Δόξα (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, 

παιγνίδια), 

Εύβοια – φαράγγι Αγάλης (κατάβαση φαραγγιού – canyoning, παιγνίδια)  

Αργολίδα - Μυκήνες – Ελπιδοχώρι (πεζοπορία, yoga, δραστηριότητες, παιγνίδια)  

Καταφύγιο Δίρφης – Ξηροβούνι – Στενή Εύβοιας (πεζοπορία, ιμάντας, fly fox, 

δενδροαναρρίχηση,  τοξοβολία, παιγνίδια), 

Ζάρακες Εύβοιας (πεζοπορία, κολύμβηση, παιγνίδια στην παραλία),  

Ερέτρια «Νησί των ονείρων» (από Ωρωπό με καραβάκι, δραστηριότητες, παιγνίδια), 

Καμένα Βούρλα – Λιχαδονήσια (με καραβάκι σε παραλία για δραστηριότητες, παιγνίδια στην 

παραλία), 

Βλαχοκερασιά – Αρκαδία (πεζοπορία, yoga, δραστηριότητες, παιγνίδια) 

Ξυλόκαστρο – «Πευκιάς» (ιμάντας, fly fox, δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, παιγνίδια στην 

παραλία), 

«Ακροκόρινθος» αρχαιολογικός χώρος (δραστηριότητες και παιγνίδια σε Λουτράκι ή 

Γεράνεια), 

Αυλίδα – Ριτσώνα (τρύγος, λιοτρίβι, οικολογικό οινοποιείο, μουσείο οίνου-λαογραφικό, 

βιντεοπαρουσίαση, τάισμα ελαφιών, παιγνίδια) 
 

Πολυήμερες εκτός Αττικής:  
 

Καλάβρυτα τριήμερη (πεζοπορία, συλλογή μανιταριών, τόπος εκτέλεσης, μουσείο, μονή Αγ. 

Λαύρας, σπήλαιο Λιμνών, μέγα σπήλαιο, οδοντωτός) 



Ολυμπία – Καλάβρυτα τετραήμερη ή πενταήμερη (η επιπλέον ημέρα με rafting στο Λάδωνα,  
 

αρχαία Ολυμπία, πεζοπορία, συλλογή μανιταριών, τόπος εκτέλεσης, 

μουσείο, ιχθυοτροφείο Πλανητέρο, μονή Αγ. Λαύρας, Λίμνη Τσιβλού, 

δενδροαναρρίχηση, τοξοβολία, παιγνίδια, σπήλαιο Λιμνών, μέγα 

σπήλαιο, οδοντωτός) 

Ιωάννινα τετραήμερη ή πενταήμερη (αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, πεζοπορία στους 

Κήπους, rappel, fly fox, ιμάντας, δενδροαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, 

τοξοβολία, μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, νησάκι, κάστρο, περίπτερο Φρόντζου, 

σπήλαιο Περάματος, μουσείο Αργυροτεχνίας, rafting στο Βοϊδομάτη, διάσχιση 

χαράδρας Βίκου). 

Παρνασσός τριήμερη (πεζοπορία, προσανατολισμός, κολύμβηση σε πισίνα, Κωρύκειο Άντρο, 

Δελφοί, τοξοβολία, βραχοαναρρίχηση, καφασοαναρρίχηση, δενδροαναρρίχηση, 

ιμάντες ισορροπίας, flying fox). 
 

3. Εξορμήσεις ski & snowboard 
 

Μονοήμερες: Καλάβρυτα,  

Παρνασσός,  

Βελούχι 
 

Πολυήμερες: Ελλάδα: Παρνασσός, 

Καλάβρυτα, 

Βελούχι,  

Βασιλίτσα,  

Πισοδέρι,  

3-5 Πηγάδια 

Καϊμακτσαλάν 

Βουλγαρία: Bansko,  

Borovets 

Pamporovo 
 


