
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποδράζεις ζηην θύζη ηης Νόηιας Ηπείροσ  

Ήπειοξπ, πεοιξυή με καςαποάριμα δάρη, φηλά βξσμά, 

αιμιγμαςικά πξςάμια,  ιαμαςικέπ πηγέπ και παμέμξοτεπ 
παοαλίεπ. Άοςα και Ποέβεζα, πεοιξυέπ με κξμβική ρημαρία 
γεμάςεπ άγμχρςεπ γχμιέπ πξσ καλξύμ κάθε τσριξλάςοη και 
τίλξ ςηπ πεζξπξοίαπ, ςηπ ξοειβαρίαπ και ςχμ εμαλλακςικώμ 
ρπξο μα απεσθσμθξύμ ρςιπ λέρυεπ και ξογαμώρειπ ςηπ 
πεοιξυήπ ή μα ποξρλάβξσμ έμαμ επαγγελμαςία ξδηγό. Οι πιξ 
γεμμαίξι μπξοξύμ από μόμξι ςξσπ μα ποξρπαθήρξσμ μα 
αμακαλύφξσμ ςα μσρςικά ςηπ τύρηπ και ςιπ διαδοξμέπ ςηπ 
καθ’ όλη ςημ διάοκεια ςξσ υοόμξσ. 

 
ΣΟ ΡΤΗΛΟ ΣΩΜ ΠΟΣΑΛΩΜ  
Ζ Ήπειοξπ είμαι άοοηκςα ρσμδεμέμη με ςα πξςάμια, ςξ μεοό 
και ςη οξή ςξσπ. Φαοέπ, λύπεπ, αγχμίεπ αμςάμχραμ ςξ 
μξσομξσοηςό ςχμ οεμάςχμ και ενελίυθηκαμ ρε μξιοξλόγια, 
αογά, δσμαςά και εμπμεσρμέμα από ςημ τύρη.  
 

Καμό-καγιάκ στομ Άραχθο 
ςξμ Άοαυθξ ποαγμαςξπξιξύμςαι δοαρςηοιόςηςεπ οάτςιμγκ 
και καγιάκ μέρα ρε μια τύρη γεμάςη πξσομάοια, καρςαμιέπ 
και πλαςάμια. Οι πλαςαμξρκέπαρςεπ όυθεπ ςξσ Αοάυθξσ 
ξδηγξύμ ρςξ διπλό δέλςα ςξσ Αοάυθξσ ρςξ Ιξμμέμξ Άοςαπ, 
έμα από ςα καλύςεοα διαςηοημέμα ξικξρσρςήμαςα διεθμώπ 
πξσ ποξρςαςεύεςαι από ςημ σμθήκη Ραμράο. 
 

Ράφτιμγκ στομ Αχέρομτα  
ςξμ παμέμξοτξ πξςαμό σπάουει δσμαςόςηςα οάτςιμγκ με 
πξλλξύπ βαθμξύπ δσρκξλίαπ. Δπίρηπ, ξι λάςοειπ ςχμ 
εμαλλακςικώμ ρπξο θα απξλαύρξσμ καμό-καγιάκ, canyoning 

και ιππαρία ρςιπ όυθεπ και ςημ πεοιξυή ςηπ Αμμξσδιάπ. 

Πεζοπορία στις όχθες του Λούρου και τομ Βιότοπο του Αγίου Βαρμάβα 
 
ε μικοή απόρςαρη από ςξμ ξικιρμό ςξσ Κξύοξσ βοίρκεςαι ξ βιόςξπξπ ςξσ Αγίξσ Βαομάβα ιδαμικόπ για 
πεζξπξοία. Σξ παοαπξςάμιξ δάρξπ πέοαμ ςηπ εμςσπχριακήπ υλχοίδαπ τιλξνεμεί και ςξμ ξμώμσμξ μαό ςξσ 
ξπξίξσ η αμέγεορη εμςξπίζεςαι καςά ςξ 1833, αλλά έυει οίζεπ από ςξ 1149. Βοίρκεςαι εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςξσ 
Δθμικξύ Πάοκξσ Αμβοακικξύ και απξςελεί ποξρςαςεσόμεμξ υώοξ δαρικήπ αμαφσυήπ. 
 

Ορειμή ποδηλασία στο Ζάλογγο 
 
Από ςα παοάλια ςξσ Θξμίξσ έυει ρυεδιαρςεί μα πεομά η εσοχπαψκή πξδηλαςική διαδοξμή Eurovelo 8 πξσ νεκιμά 
από ςξ Ιαμςίζ ςηπ Αμδαλξσρίαπ ρςημ Θρπαμία και καςαλήγει ρςημ Αθήμα. Λε ςημ ξλξκλήοχρή ςηπ ξι πξδηλάςεπ 
θα διαρυίζξσμ ςξ ιρςξοικό Εάλξγγξ, ςημ Πάογα και ςημ Ποέβεζα ρε μια μερξγειακή ςοξυιά μξμαδικήπ 
εμβέλειαπ. Σιπ αμενεοεύμηςεπ και γεμάςεπ εκπλήνειπ γχμιέπ ςξσ Εαλόγγξσ διαρυίζει και ςξ MTB Open Race 
Zaloggo. 
 

Και η περιπέτεια συνεχίζεται…  

Τοσρισμός Περιπέτειας στην Άρτα και την Πρέβεζα 

 
 

 

 
 

ΔΑΘΙΟ ΛΟΜΟΠΑΣΘ ΣΟ ΟΡΟ ΠΔΕΟΒΟΚΟ 

 
 

 
 

ΔΘΑΔΡΟΛΖ ΑΜΩ ΙΑΥΘΔΩΣΖ - ΙΟΡΤΥΟΤΚΑ 



 

 
Διαδρομές στημ Λίμμη Πουρμαρίου 
Οι μικοξί ρκαοταλχμέμξι ξικιρμξί Ιξοτξβξύμι και 
Δοσώμαπ ποξρτέοξσμ παμξοαμική θέα ποξπ ςημ 
εσούςεοη πεοιξυή ςηπ Άοςαπ και ςημ Κίμμη Πξσομαοίξσ. 
Από ςξ Ιξοτξβξύμι σπάουει διαδοξμή ποξπ ςημ Κίμμη 
βαςή μόμξ με αγοξςικό όυημα ή 4υ4.  
 

Αμάβαση στο όρος Γκιλμπερίμα 
Όμξοτη είμαι η αμάβαρη ρςξ όοξπ Γκιλμπεοίμα (1.100 μ). 
Τπάουει εγκαςαλειμμέμξπ δοόμξπ ςηπ Γ.Τ.. αμητξοικόπ 
με βοαυώδη ρημεία για αμαοοίυηρη.  
 

Πεζοπορία και καμό στη Λίμμη Ζηρού 
Τπάουει δσμαςόςηςα για ενεοεύμηρη ςηπ Κίμμηπ με 
μξμξθέρια και διθέρια καμό, εμώ όμξοτη είμαι η 
πεζξπξοία ρςξ κσκλικό μξμξπάςι ςηπ Κίμμηπ. Ζ Κίμμη 
ποξρεγγίζεςαι από ςημ Υιλιππιάδα και με πξδήλαςξ, εμώ 
σπάουει ειδικά διαμξοτχμέμξπ υώοξπ ρςάθμεσρηπ ςχμ 
πξδηλάςχμ. 
 

Κaγιάκ στημ Κόπραιμα, τη Λιμμοθάλασσα Άγριλος 
και τομ Αμβρακικό  
Ποαγμαςξπξιξύμςαι διαδοξμέπ με καγιάκ πξσ διαοκξύμ 3-
4 ώοεπ ρςημ εσούςεοη πεοιξυή ςξσ μξμαδικξύ 
Αμβοακικξύ Ιόλπξσ, αλλά και ρε ρημεία ιδιαίςεοηπ 
ρημαρίαπ, όπχπ ςξ Κιμάμι ςηπ Ιόποαιμαπ και η 
Κιμμξθάλαρρα Άγοιλξπ.  
 

Αεραθλητικές δραστηριότητες  
Για ςξσπ λάςοειπ ςξσ αλενίπςχςξσ πλαγιάπ και ςξσ 
αεοαθληςιρμξύ σπάουξσμ πίρςεπ απξγείχρηπ και 
μεμξμχμέμεπ δοαρςηοιόςηςεπ καςά κύοιξ λόγξ ρςξ 
Φαμόπξσλξ, ςξ Γοίμπξβξ, ςξ Ζλιξβξύμι και ςξ Ηέμελξ. 
 

Θαλάσσια σπορ στημ Πάργα  
ςιπ παμέμξοτεπ ακςέπ ςξσ Θξμίξσ και ςημ Πάογα 
ποξρτέοεςαι πλήθξπ θαλάρριχμ ρπξο και καςαδσςικώμ 
δοαρςηοιξςήςχμ για μικοξύπ και μεγάλξσπ.  
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Το παρόν ζσγτρημαηοδοηήθηκε από ηο ηοπικό πρόγραμμα  
Προζέγγιζη Leader Νόηιας Ηπείροσ 

 
 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΙΟΠΟΛΙΣΙΚΗ – Β.Ι.Ο. 
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα 11521, 

τηλ. 210-6432419 
bios@otenet.gr, www.biopolitics.gr 
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