Ορεινή Ναυπακτία –
Τσεκούρα (1.732 μ.)

κορυφή

2ήμερη πεζοπορική
21 – 22 Οκτωβρίου 2017

Χωριά βυθισμένα στα έλατα. Ολόγυρα βουνά, ρεματιές, ποτάμια…
Ένα τοπίο
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που αποτελεί πόλο
έλξης για τους φυσιολάτρες και προσφέρεται για δραστηριότητες
εναλλακτικού τουρισμού.
Ελάτε μαζί μας να πάρουμε βαθιές ανάσες και να γεμίσουμε
οξυγόνο που απλόχερα μας χαρίζει η φύση της ορεινής
Ναυπακτίας.
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
Αναχώρηση από τη Ν. Ιωνία και μετά τις απαραίτητες στάσεις
άφιξη στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Κτισμένη αμφιθεατρικά σε
υψόμετρο 1.050 μέτρων, στην πλαγιά του Κόρακα, κάτω από τις
τελευταίες κορυφές της Πίνδου, η Άνω Χώρα είναι από εκείνα τα
χωριά που δεν χορταίνεις να τα περπατάς. Στην πλακόστρωτη
πλατεία της δεσπόζει η πετρόχτιστη εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, και ακριβώς δίπλα της ο θρυλικός Καρνάβαλος, το
λεωφορείο που έκανε μέχρι το 1983 το δρομολόγιο Ναύπακτος –
Άνω Χώρα – Κάτω Χώρα και σήμερα στέκει στο κέντρο του χωριού,
ιδιαίτερα καλοδιατηρημένο, δωρεά του οδηγού του στους
κατοίκους της Άνω Χώρας, σε αυτούς που έφυγαν και αυτούς που
έρχονται, για να θυμούνται».

Από την Άνω Χώρα , θα ξεκινήσει η πεζοπορία μας ,στο πανέμορφο
φαράγγι του Κάκκαβου με κατάληξη την Αμπελακιώτισσα. Θα
απολαύσουμε μια πανέμορφη διαδρομή σε παραποτάμια βλάστηση

περπατώντας μέσα στα έλατα, καστανιές, κέδρους, πουρνάρια,
ιτιές, πλατάνια και θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε
πολλές ποικιλίες μανιταριών .
ΩΠ : 3.00 περίπου, ΒΔ : 1
Εναλλακτικά εάν το μονοπάτι δεν είναι καθαρισμένο θα κάνουμε
τη διαδρομή Άνω Χώρα – Κάτω Χώρα, η οποία μας αποκαλύπτει σε
όλο του το μεγαλείο το μαγευτικό τοπίο της ορεινής Ναυπακτίας.
ΩΠ : 1.30 – 2.00, ΒΔ : 1
Στη συνέχεια τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής και
ελεύθερος χρόνος.

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για τη θέση Σταυρός κοντά
στα Κρυονέρια , με στόχο την ανάβαση στην κορυφή Τσεκούρα
(1.734μ). Στην αρχή η διαδρομή κινείται μέσα σε ελατόδασος και
στη συνέχεια βγαίνει σε ξέφωτο, με εκπληκτική θέα των
Βαρδουσίων. Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα, για όσους
επιθυμούν, να σταματήσουν και να περιμένουν την ομάδα που θα
ανέβει στην κορυφή. Στη συνέχεια η κλίση μεγαλώνει και
κινούμαστε σε βραχώδες έδαφος και ακολουθώντας την
κορυφογραμμή φθάνουμε στην Τσεκούρα. Η θέα προς κάθε σημείο
του ορίζοντα είναι εντυπωσιακή, με πιο θεαματικό προς τα ΒΑ
τον επιβλητικό ορεινό όγκο των Βαρδουσίων και την Ευηνολίμνη.
Επιστροφή από την ίδια διαδρομή.
Ω.Π. : περίπου 6.00, Υ/Δ

: +/- 560, ΒΔ : 2

Αφού αναπληρώσουμε τις δυνάμεις μας σε κάποια ταβέρνα της
περιοχής , θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για Ν.Ιωνία .
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