Ταΰγετος – κορυφή Προφήτης
Ηλίας (2.407 μ.)

2ημερη πεζοπορική
Νυχτερινή Ανάβαση
1-2 Αυγούστου 2020
Νυχτερινή ανάβαση στην κορυφή Προφήτης Ηλίας, με το φως της
πανσελήνου να μας συντροφεύει, για να απολαύσουμε στα αχνά
χρώματα της αυγής το περίφημο φαινόμενο της «Πυραμίδας».
Ελάχιστα λεπτά πριν ανατείλει ο ήλιος και όταν η ατμόσφαιρα
είναι καθαρή, σχηματίζεται μέσα στον Μεσσηνιακό κόλπο, στον
ορίζοντα της δυτικής Μεσσηνίας, η τέλεια ισόπλευρη τριγωνική
σκιά της πυραμιδοειδούς κορυφής του Ταϋγέτου.
Σάββατο 01.08.2020
Αναχώρηση στις 7.30 πμ από τη Ν. Ιωνία για Σπάρτη και από εκεί
μετά από 25 περίπου χλμ θα φθάσουμε στους πρόποδες του

Ταϋγέτου, στη θέση βρύση Μαγγανιάρη, σε υψόμετρο 980 μ. Από
αυτό το σημείο θα πάρουμε το μονοπάτι για το καταφύγιο του
Ταϋγέτου (1.550 μ. ), όπου θα διανυκτερεύσουμε.
Ώρες Πεζοπορίας : 2.00 (περίπου)
Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο

Κυριακή 02.08.2020
Αναχώρηση τα ξημερώματα στις 2.30 πμ για την κορυφή του
Ταϋγέτου, Προφήτη Ηλία στα 2.409 μ., όπου θα έχουμε αρκετό
χρόνο για να απολαύσουμε τη θέα και την «Πυραμίδα». Στη
συνέχεια θα κατέβουμε από την ίδια διαδρομή στο καταφύγιο και
αφού ξεκουραστούμε, θα μαζέψουμε τα πράγματά μας και θα
συνεχίσουμε για τη βρύση Μαγγανιάρη.
Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Ώρες Πεζοπορίας :7.30 (περίπου)
Βαθμός Δυσκολίας : Απαιτητική Διαδρομή
Υψομετρική Διαφορά : 860 μ.

Παρατηρήσεις :
1. Σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας
των καταφυγίων, θα έχουμε στη διάθεσή μας, μόνο, 12
κρεβάτια στο καταφύγιο. Οι υπόλοιποι θα διανυκτερεύσουμε
έξω, σε σκηνές.
2. Επίσης για το καταφύγιο θα πρέπει να έχουμε τα δικά μας
σεντόνια, υπνόσακους και παντόφλες.
3. Τα πράγματά
αγροτικό.
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4. Δεν κουβαλάμε μαζί μας όλη την προίκα μας !!!!!.
5. Φαγητό θα έχουμε στο καταφύγιο.
6. Στο πούλμαν φοράμε υποχρεωτικά μάσκες.
Αρχηγός : Μπέγκα Γκέλυ
Δηλώσεις Συμμετοχής : Λαγόπουλος Νώντας
Τηλ. 693 920 5638
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