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Πεζοπορική διαδρομή προς τη πηλιά Νταβέλη - Κατάβαση Οδού
Λιθαγωγίας, τημ Κυριακή 12/12/2021
Ώρα εκκίμησης: 10.00πμ
Αφετηρία: Η διαρςαύοχρη ςηπ ξδξύ Πεοικλέξσπ (ςξ ςέομα ςξσ αρταλςξςάπηςα) και ςηπ
ξδξύ ξσβαλιώςη. Η Πεοικλέξσπ νεκιμά από ςξ κάςχ μέοξπ ςηπ Πλαςείαπ ςηπ Νέαπ
Πεμςέληπ και ακξλξσθεί ςημ αμάρςοξτη εικαζόμεμη πξοεία ςηπ ξδξύ λιθαγχγίαπ.
Ποξυχοάμε ςημ ξδό Πεοικλέξσπ αμητξοικά για πεοίπξσ 1000μ. μέυοι μα ρσμαμςήρξσμε
ςημ ξδό ξσβαλιώςη, η ξπξία με ςξ ξμώμσμξ γετύοι ρςη οεμαςιά Πεμςέληπ – Χαλαμδοίξσ,
ρσμδέει ςημ Νέα Πεμςέλη με ςημ Πλαςεία Αγ. Σοιάδαπ ςηπ Παλιάπ Πεμςέληπ.
Περιγραφή διαδρομής: Θα ακξλξσθήρξσμε πξοεία βξοειξδσςική για 800μ. και ρςημ
ρσμέυεια βξοειξαμαςξλική για 500μ., μέυοι μα βοεθξύμε ρςξ δσςικό υείλξπ ςξσ μεγάλξσ
λαςξμείξσ, πάμχ από ςξ ρημείξ λαθοξενόοσνηπ, βλέπξμςαπ ρςημ απέμαμςι όυθη ςξ ίυμξπ
ςηπ ξδξύ λιθαγχγίαπ.
ςη ρσμέυεια με βόοεια πξοεία 400 μ., πάμςα ρςα δσςικά ςξσ λαςξμείξσ, κάμπςξσμε
αμαςξλικά για μα βοεθξύμε ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ ξδξύ λιθαγχγίαπ μήκξσπ 100μ., μέρα από
ςξ ξπξίξ θα αμέβξσμε μέυοι ςη πηλιά ςξσ Νςαβέλη.
Μεςά από μικοή αμάπασλα και πεοιήγηρη εμςόπ ςηπ ρπηλιάπ θα καςέβξσμε ςημ ξδό
λιθαγχγίαπ. ςξμ δοόμξ μαπ θα ρσμαμςήρξσμε ρπαρμέμξ ημίεογξ, πξσ ποξξοίζξμςαμ για
ρπόμδσλξπ κίξμα και θα πεοπαςήρξσμε ρε ρχζόμεμξ ςμήμα ςηπ ξδξύ, ρςιπ παοειέπ ςηπ
ξπξίαπ θα δξύμε λανεσμέμεπ ρςξ βοάυξ ςεςοάγχμεπ ξπέπ, διαρςάρεχμ 40*40 εκ. ςιπ ξπέπ
ασςέπ ςξπξθεςξύμςαμ ςεςοάγχμα «καδοόμια» ρςα ξπξία δέμξμςαμ ρυξιμιά, με ςα ξπξία
επιςσγυάμξμςαμ η ελεγυόμεμη καςάβαρη ςχμ ξγκξλίθχμ πξσ ποξξοίζξμςαμ για ςξμ
Παοθεμώμα.
ςη ρσμέυεια θα ακξλξσθήρξσμε ςξ δαρικό δοόμξ πξσ θα μαπ τέοει ρςημ ατεςηοία μαπ,
κάμξμςαπ μικοή παοάκαμφη για μα διαρυίρξσμε ςξ υώοξ ςξσ ςοιβείξσ Μξσζάκη, μέρα από
ςξμ ξπξίξ διέουεςαι η ξδόπ λιθαγχγίαπ και ξ ξπξίξπ εμςάρρεςαι ρςξ ‘master plan’ ςξσ
Δήμξσ χπ υώοξπ καςαρκεσήπ Μξσρείξσ και αθληςικώμ εγκαςαρςάρεχμ.
Σέλξπ, θα μεςαβξύμε ρςξ Πμεσμαςικό Κέμςοξ Νέαπ Πεμςέληπ (ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ
ξμώμσμηπ Πλαςείαπ) για μα επιρκετςξύμε ςημ έκθερη ζχγοατικήπ ςξσ κ. Δ. Βλαυόπξσλξ
πξσ θα μαπ πεοιμέμει μα μαπ νεμαγήρει παοξσριάζξμςαπ ςα αμςίγοατα έογχμ μεγάλχμ
Ζχγοάτχμ ςξσ 20ξσ αιώμα και μα μαπ γμχοίρει ςξσπ δημιξσογξύπ ςξσπ. Λεπςξμέοειεπ για
ςημ έκθερη μπξοείςε μα δείςε αμαοςημέμεπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ σλλόγξσ (www.
epentelimas.gr)
Βοηθητικός χάρτης: Σξ επιρσμαπςόμεμξ απόρπαρμα υάοςη από ςξ Google
υμολικό μήκος: 4,2 υλμ.
Τψόμετρα: Ατεςηοία: 475μ., πηλιά ςξσ Νςαβέλη : 760 μ.
Πορεία : Επί δαρικώμ δοόμχμ
Δμδυμασία: Πεοιπαςηςική - παπξύςρια ξοειβαςικά ή αθληςικά και οξύυα επξυήπ.
Δφόδια: Νεοό και νηοά ςοξτή καςά βξύληρη,και σπξρςηοικςικά πεζξπξοίαπ (κλίςρεπ,
καςρξύμεπ, μαγγξύοεπ, οαβδιά, baton, κλπ.)
Δπόμεμη διαδρομή: Ρέμα Κξκκιμαοά – ξδόπ καςαγχγήπ ποξπ Κητιριά ή εμαλλακςικά
Βαγιάςι – Αγ. Νικόλαξπ Καλιρρίχμ.
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