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Πεζοπορική διαδρομή στημ σπηλιά του Νταβέλη, τημ  Κυριακή 

24/10/2021. 

Βοηθητικός χάρτης: Τξ επιρσμαπςοόμεμξ απόρπαρμα υάοςη από ςξ Google.  

Ώρα εκκίμησης: 10.00 

Αφετηρία: Tξ λαςξμείξ Άλτα (ρημείξ Δ7  ςξσ υάοςη), πξσ ποξξοίζεςια για υώοξπ 

ρςάθμεσρηπ ςξσ θεάςοξσ, 50 μ. ποιμ από ςξ πέςοιμξ πσοξτσλάκειξ. 

Φςάμξσμε εκεί από ςξμ αρταλςξρςοχμέμξ δοόμξ πξσ εμώμει ςημ Νέα Πεμςέλη με 

ςημ Κητηριά, ρςοίβξμςαπ ρςξ ςοίρςοαςξ βόοεια ποξπ ςημ Μξμή Αγ. Παμςελεήμξμα 

και ρςημ διαρςαύοχρη για Αγ. Παμςελεήμξμα (ρημείξ Δ6 ςξσ υάοςη), ρςοίβξσμε 

δενιά. 

 

Περιγραφή διαδρομής: Θα ακξλξσθήρξσμε ςημ κσκλική διαδοξμή πξσ 

απεικξμίζεςαι ρςξμ  υάοςη από ςα ρημεία Δ7 - Δ9 - Δ10 – Κ1 – Κ2 – Σπηλιά ςξσ 

Νςαβέλη – Κ3 – Κ4 – Κ5 – Κ1 – Δ7 

υμολικό μήκος: 3.8 υλμ. 

Τψόμετρα: Ατεςηοία Δ47: 688 μ., Κ2: 685 μ, Κ4:645 μ. 

Πορεία : Επί δαρικώμ δοόμχμ 

Δμδυμασία: Πεοιπαςηςική - παπξύςρια αθληςικά και οξύυα επξυήπ.  

Δφόδια: Νεοό και νηοά ςοξτή καςά βξύληρη 

Μετά τημ διαδρομή: ............ 

Δπόμεμη  διαδρομή: Η εν’ αμαβξλήπ κσκλική διαδοξμή ρςημ αμαςξλική πλεσοά 

ςξσ Πεμςελικξύ. Από ςημ θέρη Πξσομάοα ή βούρη Καοακαμςέ (επί ςηπ ξδξύ Π. 

Πεμςέληπ – Αγ. Πέςοξσ) ποξπ θέρη αμαφσυήπ Πύοιζα. 

 

Γεμική περιγραφή της διαδρομής.  

Σςόυξπ ςηπ διαδοξμήπ είμαι μα δξύμε από κξμςά  ςα ποξβλεπόμεμα έογα ρςξ “master plan” ςξσ 

ΥΠΠΟΑ και ςξσ Δήμξσ Πεμςέληπ. Υπεμθσμίζξσμε ςημ ρυεςική αμακξίμχρη πξσ μπξοείε μα δείςε 

ρςξμ ιρςόςξπξ ςξσ Σσλλόγξσ. 

Σςημ θέρη εκκίμηρηπ θα  δξύμε ςα λαςξμεία Μαλςέζξσ και Κξκκιμαοά και θα ακξύρξσμε για ςα 

ποξγοαμμαςιζόμεμα ρε ασςά έογα. Κιμξύμαρςε αμαςξλικά, έυξμςαπ μποξρςά μαπ ςα Μερόγεια και 

μόςια ςξμ Υμηςςό. Σςξ  ρημείξ Κ2  θα δξύμε ςημ ποξρςειμόμεμη θέρη ςξσ θεάςοξσ 2.000 θέρεχμ. 

Αμέρχπ μεςά θα δξύμε έμα από ςα αουαία λαςξμεία και ρςη ρσμέυεια ςημ Σπηλιά ςξσ Νςαβέλη και 

ςξ λιθόρςοχςξ ςηπ ξδξύ λιθαγχγίαπ. 

Θα κιμηθξύμε και πάλι αμαςξλικά αμακάπςξμςαπ ρςξ ρημείξ  Κ3 για μα μπξύμε ρςξ λαςξμείξ 

Πεοάκη, όπξσ ποξβλέπεςαι μα καςαρκεσαρςεί κξλσμβηςική λίμμη. 

Ακξλξσθώμςαπ δσςική πξοεία θα πεοάρξσμε πάμχ από ςημ θέρη ςξσ ποξςειμόμεμξσ θεάςοξσ,  θα 

ατήρξσμε ρςα δενιά μαπ ςξμ Αγ. Γιάμμη ςχμ λαςόμχμ (θέρη Κ5)  για μα καςαλήνξσμε ρςξ ρημείξ 

Κ1 και από εκεί ρςημ ατεςηοία μαπ. 


