
Ειδική διαδρομή: Βανηές – Κονηόποσλα 

Πρόζβαζη ζηην εκκίνηζη: 

Βξίζθεζηε ζηε ιεωθόξν Μνπξληώλ θαη θηλείζηε πξνο Μνπξληέο (ή Γεληθό 

Ννζνθνκείν Χαλίωλ). Αθνύ πεξάζεηε θάηω από ηε γέθπξα ηεο Δ.Ο. ζην ακέζωο 

επόκελν θαλάξη ζπλερίδεηε επζεία θαη πεξλάηε κέζα από ην ρωξηό  Μνπξληέο. 

2km αξγόηεξα, ζην ηέινο ηνπ ρωξηνύ ζπλαληάηε ην ζηαπξνδξόκη πνπ νδεγεί ζην 

ρωξηό Βαληέο. 500m κεηά ην ζηαπξνδξόκη βξίζθεηαη αξθεηόο ρώξνο γηα parking θαη 1 

km αξγόηεξα θηάλεηε ζην ηέινο ηνπ ρωξηνύ Βαληέο όπνπ βξίζθεηαη ε εθθίλεζε ηεο 

Δ.Γ. 

Πρόζβαζη ζηον ηερμαηιζμό: 

Βξίζθεζηε ζηε ιεωθόξν Μνπξληώλ θαη θηλείζηε πξνο Μνπξληέο (ή Γεληθό 

Ννζνθνκείν Χαλίωλ). Αθνύ πεξάζεηε θάηω από ηε γέθπξα ηεο Δ.Ο. ζην ακέζωο 

επόκελν θαλάξη ζπλερίδεηε αξηζηεξά (πξνο Ννζνθνκείν). Σηα επόκελα 2 θαλάξηα 

ζπλερίδεηε επζεία κέρξη ην ηέινο ην δξόκνπ θαη εθεί ζηξίβεηε αξηζηεξά (πξνο 

Μαιάμα) Πεξλάηε πίζω από ην Ννζνθνκείν θαη 2km θηάλεηε ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ, 

όπνπ ζηξίβεηε δεμηά (πξνο Μαιάμα) θαη ζπλερίδεηε γηα 5km όπνπ ζπλαληάηε ηηο 

ηακπέιεο πξνο Κέξακν θαη πξνο Αλαθύθιωζε όπνπ ζπλερίδεηε επζεία πάλω, θη όρη 

αξηζηεξά όπωο πάεη ε δηαδξνκή. Μεηά από 2km βξίζθεζηε ζε κηα απόηνκε θαηεθόξα 

θαη εθεί ηειεηώλεη ν δξόκνο. Τν ζεκείν εθεί ελδείθλπηαη γηα παξθάξηζκα αθνύ 1km 

πην θάηω (πξνο Κνληόπνπια θαη Αλαθύθιωζε) ζπλαληάηε ην ΣΤΟΠ ηεο Δ.Γ. 

Ενδιάμεζη πρόζβαζη Νο1 (μέζω Θερίζοσ-Παναγιά)  

Βξίζθεζηε ζηε ιεωθόξν Μνπξληώλ θαη θηλείζηε πξνο Μνπξληέο (ή Γεληθό 

Ννζνθνκείν Χαλίωλ). Αθνύ πεξάζεηε θάηω από ηε γέθπξα ηεο Δ.Ο. ζην ακέζωο 

επόκελν θαλάξη ζπλερίδεηε επζεία θαη πεξλάηε κέζα από ην ρωξηό  Μνπξληέο. 2km 

αξγόηεξα, ζην ηέινο ηνπ ρωξηνύ ζπλαληάηε ην ζηαπξνδξόκη πνπ νδεγεί ζην ρωξηό 

Βαληέο. Δθεί ζηξίβεηε δεμηά (πξνο Θέξηζν – Πεξηβόιηα ) θαη 2+  km αξγόηεξα 

θηάλεηε ζην ρωξηό Πεξηβόιηα όπνπ ζπλαληάηε ηε δηαζηαύξωζε όπνπ αξηζηεξά νδεγεί 

πξνο Θέξηζν. Αθνινπζείηε ηε δηαδξνκή κέζα ζην θαξάγγη Θεξίζνπ όπνπ 6km 

αξγόηεξα ζπλαληάηε αξηζηεξά έλα δξόκν πνπ νδεγεί πξνο Κεξακηά – Παλαγηά θαη 

ζηξίβεηε εθεί. 

3km κεηά θηάλεηε ζην κέζν ηεο Δ.Γ όπνπ βιέπεηε αξθεηά km ηεο. Φξνληίζεηε λα 

παξθάξεηε ρακειά θαη λα θάηζεηε ζε αζθαιέο ζεκείν, γηαηί είλαη έλα κέξνο πνπ 

ζπλήζωο καδεύεη αξθεηό θόζκν.  

Ενδιάμεζη πρόζβαζη Νο2 (Αλλαγή πορείας προς Κονηόποσλα) 

Βξίζθεζηε ζηε ιεωθόξν Μνπξληώλ θαη θηλείζηε πξνο Μνπξληέο (ή Γεληθό 

Ννζνθνκείν Χαλίωλ). Αθνύ πεξάζεηε θάηω από ηε γέθπξα ηεο Δ.Ο. ζην ακέζωο 

επόκελν θαλάξη ζπλερίδεηε αξηζηεξά (πξνο Ννζνθνκείν). Σηα επόκελα 2 θαλάξηα 

ζπλερίδεηε επζεία κέρξη ην ηέινο ην δξόκνπ θαη εθεί ζηξίβεηε αξηζηεξά (πξνο 

Μαιάμα) Πεξλάηε πίζω από ην Ννζνθνκείν θαη 2km θηάλεηε ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ, 

όπνπ ζηξίβεηε δεμηά (πξνο Μαιάμα) θαη ζπλερίδεηε γηα 5km όπνπ ζπλαληάηε ηηο 

ηακπέιεο πξνο Κέξακν θαη πξνο Αλαθύθιωζε όπνπ ζπλερίδεηε επζεία πάλω, θη όρη 

αξηζηεξά όπωο πάεη ε δηαδξνκή. Μεηά από 2km βξίζθεζηε ζε κηα απόηνκε θαηεθόξα 



θαη εθεί ηειεηώλεη ν δξόκνο. 

Σπλερίδεηε πξνο ηα θάηω (δεμηά) θαη 1km αξγόηεξα ζπλαληάηε ηελ Αλαθύθιωζε 

Απηνθηλήηωλ. Δθεί ζηξίβεηε αξηζηεξά ζην γεθπξάθη (πξνο Κνληόπνπια). 

1,6km αξγόηεξα ζηξίβεηε δεμηά (πξνο Γεξνιάθθν) θαη μαλά κεηά από 1km ζηξίβεηε 

δεμηά (πξνο Γεξνιάθθν) . 2km αξγόηεξα, θηάλεηε ζην θέληξν ηνπ ρωξηνύ 

Γεξνιάθθνο, θαη θάπνπ ζην κέζνλ ηνπ, ζπλαληάηε ηηο πηλαθίδεο πνπ νδεγνύλ δεμηά 

πξνο Παλαγηά-Λνύιν-Χαληά. Αθνινπζείηε ηελ ηακπέια, θαη 3,5 km αξγόηεξα, (κόιηο 

πεξάζεηε ην ρωξηό Λνύινο) ζπλαληάηε ηα αγωληζηηθά ζε κηα ζεακαηηθή αιιαγή 

πνξείαο. 

 


