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3 Γνωρίστε τη COMPASS.
Ξέρατε ότι ιδρυθήκαμε το 2008;;



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρεία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και
επαγγελματικά καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για τους χειμερινούς προορισμούς
της Ελλάδας και επωφεληθείτε από την ποιότητα και την
εγγύηση καλύτερης τιμής της COMPASS!

t. +30 231 0818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
Παραμύθι του χειμώνα: Η Ελλάδα δεν αποτελεί
αποκλειστικά προορισμό για το καλοκαίρι. Δεν
είναι μοναδικός προορισμός για νησιά, με τον ήλιο
και τη θάλασσα. Από τα Ζαγοροχώρια και τον
Παρνασσό μέχρι τo Καϊμάκτσαλαν, οι καλύτεροι
χειμερινοί προορισμοί της Ελλάδας σας
περιμένουν για αξέχαστες λευκές αποδράσεις.

Βουκολικά τοπία, βουνό, θάλασσα, ποτάμια,
πεσμένα φύλλα και χιονισμένες πλαγιές. Η Ελλάδα
είναι γεμάτη από όμορφα μέρη στα οποία μπορείτε
να αποδράσετε και προσφέρει πολλές επιλογές για
ολιγοήμερα ταξίδια.

Με τη θερμοκρασία πλέον να είναι χειμωνιάτικη
και πολλές περιοχές να έχουν ήδη ντυθεί στα
λευκά, η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για ένα
ταξίδι.

Μπορείτε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα
και να απολαύσετε τον καθαρό αέρα και στιγμές
χαλάρωσης, σε γραφικά χωριά και παραδοσιακούς
οικισμούς που θα σας μαγέψουν. 

Οι χειμερινές διακοπές μπορούν να γίνουν είτε ως
τριήμερο, είτε με τη μορφή ολιγοήμερων
αποδράσεων από την καθημερινότητα σε μέρη
ήσυχα, όμορφα, σχεδόν παραμυθένια.

Για να μη μείνει κανένα σαββατοκύριακο
ανεκμετάλλευτο, γνωρίστε μέσα απο την COMPASS
τους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας για
χειμερινές αποδράσεις.



Προορισμοί
Πήλιο
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Ένα βουνό στο νομό Μαγνησίας που γεννάει
μύθους καθώς λέγεται πως εκεί κατοικούσαν οι
Κένταυροι και ήταν η θερινή κατοικία των Θεών.
Τις πλαγιές του βουνού στολίζουν πυκνά δάση
γεμάτα από αρώματα ξύλου, ρετσινιού, θυμαριού
και φασκόμηλου. Το Πήλιο αποτελεί έναν
προορισμό με πολλά διαφορετικά πρόσωπα.
Συνδυάζει πανέμορφα χωριά, παραδοσιακούς
ξενώνες σε ιστορικά αρχοντικά, διαδρομές μέσα
στη φύση, κοσμοπολίτικο αέρα και μοναδική
τοπική κουζίνα. 

Δραστηριότητες:
·Πεζοπορία στα μονοπάτια με το απίστευτο
φυσικό τοπίο. Από τα πιο γνωστά είναι το
<<μονοπάτι των Κενταύρων>> που σίγουρα αξίζει
να εξερευνήσετε.
·Περίπατος στα πανέμορφα πετρόχτιστα σοκάκια
και στις παραδοσιακές πλατείες των χωριών.
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες στα
Χάνια.
·Βόλτα με το γνωστό τρενάκι <<μουτζούρης>>
στις Μηλιές.
·Ιππασία στα δύσβατα μονοπάτια απαράμιλλης
φυσικής ομορφιάς που θα σας κάνει να γνωρίσετε
το Πήλιο από μια άλλη σκοπιά.
·Ποδηλασία τόσο σε ποδηλατικές διαδρομές στο
θρυλικό αυτό βουνό όσο και στα γραφικά χωριά
του.
·Ορειβασία, υπάρχουν δύο ορειβατικές διαδρομές
η μία με μικρό βαθμό δυσκολίας και η άλλη
αρκετά απαιτητική.
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Στην καρδιά της Ηπείρου βρίσκονται αυτά τα 46
πανέμορφα χωριά τα οποία αποτελούν 46
διαφορετικούς προορισμούς για κάθε ταξιδιώτη.
Χτισμένα στα βουνά της Πίνδου σύμφωνα με τη
ζαγορίτικη αρχιτεκτονική, με πρωταγωνιστές την
πέτρα και το ξύλο, αναδεικνύουν την έννοια της
παραδοσιακής ηπειρωτικής κουλτούρας και της
γραφικότητας. Στην επίσκεψή σας θα γνωρίσετε
την αυθεντικότητα ενός χειμερινού προορισμού.
Το Πάπιγκο είναι εκεί για να σας μαγέψει με την
παραδοσιακή του αρχιτεκτονική και την θέα προς
τον ορεινό όγκο της Τύμφης. Το Τσεπέλοβο,
περιτριγυρισμένο από την άγρια φύση,
χαρακτηρίζεται παραδοσιακός οικισμός με τα
διατηρημένα πετρόκτιστα αρχοντικά του και τα
μαγικά λιθόστρωτα σοκάκια του. Και φυσικά, το
Μονοδένδρι με την μοναδική θέα στην χαράδρα και
το ξακουστό φαράγγι του Βίκου. 

Δραστηριότητες:
·Ορειβασία στην ιδιαίτερη κορυφή της Αστράκας
και της μυθικής Δρακολίμνης.
·Πεζοπορία στην πιο γνωστή διαδρομή απο τη
γέφυρα της Αρίστης ως τη γέφυρα Κλειδωνίας
διασχίζοντας το φαράγγι του Βίκου ή εναλλακτικά
στη Σκάλα Βραδέτου.
·Rafting, canoe kayak στον Βοϊδομάτη.
·Ιππασία γύρω από τον Βοϊδομάτη και στο Μεγάλο
Πάπιγκο.
·Mountain Bike στις μαγευτικές ποδηλατικές
διαδρομές, μια καλή αφετηρία είναι το
Μονοδένδρι.
·Σκοποβολή στους Ασπράγγελους.
·Αναρρίχηση στα επιβλητικά βράχια της Τύμφης.
·Jeep safari μέσα σε πυκνά δάση ελάτων και
δασικής Πεύκης.

Προορισμοί
Ζαγοροχώρια
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Λέγεται πως είναι η βασίλισσα του χιονιού,
σκαρφαλωμένη στον Παρνασσό αποτελεί έναν
κοσμοπολίτικο χειμερινό προορισμό με το πιο
διάσημο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας.
Προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς
μπροστά στο αναμμένο τζάκι αλλά και αμέτρητες
δραστηριότητες στη φύση. Παρ’ όλη την
πολυκοσμία η Αράχοβα έχει καταφέρει να
διατηρήσει την φυσική της ομορφιά στο πέρασμα
του χρόνου. Τα πέτρινα σπίτια, τα γραφικά
σοκάκια, οι παραδοσιακοί ξενώνες, το
καταπράσινο τοπίο γεμάτο έλατα και  οι τοπικές
λιχουδιές είναι εκεί για να αναδείξουν την
αυθεντικότητα αυτού του τόπου και της
παραδοσιακής του ταυτότητας.

Δραστηριότητες:
·Ski & snowboard με θέα τη θάλασσα στο διάσημο
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού.
·Mountain bike σε σηματοδοτημένες διαδρομές
στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού. 
·Περιηγήσεις με ATV και Buggy. Γνωρίστε τις
ομορφιές του Παρνασσού κάνοντας βόλτα με
γουρούνες.
·Πεζοπορία στο ατελείωτο φυσικό περιβάλλον του
Παρνασσού με διαδρομές για όλες τις
δυνατότητες.
·Ιππασία σε χιονισμένες ή ελατόφυτες
βουνοπλαγιές.

Προορισμοί
Αράχοβα
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Χτισμένο στις πλαγιές της Πίνδου, πρόκειται για
έναν από τους γραφικότερους οικισμούς της
Ελλάδας. Το Μέτσοβο αναδεικνύει την έννοια της
παράδοσης, της απλότητας αλλά και της
αρχοντιάς. Το καταπράσινο τοπίο, τα
πλακόστρωτα καλντερίμια, οι παραδοσιακές
βρύσες και τα πετρόκτιστα αρχοντικά
δημιουργούν ένα απίστευτα ατμοσφαιρικό σκηνικό
που ενδείκνυται για τις χειμερινές σας
αποδράσεις. Στην πλατεία του χωριού θα
συναντήσετε ηλικιωμένους Μετσοβίτες φορώντας
τις παραδοσιακές τους στολές, αγνοώντας την
βαβούρα των τουριστών, πολλά τουριστικά
μαγαζάκια και φυσικά μαγαζιά για να απολαύσετε
την τοπική ξακουστή κουζίνα με τα ιδιαίτερα
τυριά και κρεατικά.

Δραστηριότητες:
·Πεζοπορία με πανοραμική θέα σε ιδιαίτερα
μονοπάτια όπως αυτό του εθνικού δρυμού Βάλια
Κάλντα και προς το ορειβατικό καταφύγιο του
Μαυροβουνίου.
·Ποδηλασία γύρω από τη λίμνη Αώου, στους
καταρράκτες Μπουλουβάρου.
·Ιππασία στην καταπληκτική διαδρομή προς το
χωριό Μηλιά.
·Jeep safari σε εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές
για να ανακαλύψετε τη μαγεία του βουνού.
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανήλιου, το
νεότερο χιονοδρομικό της χώρας.

Προορισμοί
Μέτσοβο
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Τα Τρίκαλα Κορινθίας απέχουν 140 χλμ. από την
Αθήνα, πρόκειται για τρία χωριά πολύ κοντά το
ένα με το άλλο. Τα Άνω Τρίκαλα, τη Μέση Συνοικία
Τρικάλων και την Κάτω Συνοικία Τρικάλων,
χτισμένα στις κατάφυτες πλαγιές της Ζήρειας,
γεμάτα έλατα, περιτριγυρισμένα από απίστευτο
φυσικό τοπίο, είναι ο ιδανικός χειμερινός
προορισμός για μια εξόρμηση με πρωταγωνιστή
την ξεκούραση. Πρόκειται για έναν παραδοσιακό
ορεινό οικισμό στολισμένο με μαγευτικές λίμνες
και μονοπάτια που θα σας κάνουν να ανακαλύψετε
τους κρυμμένους φυσικούς θησαυρούς τους. Στην
Άνω Συνοικία θα απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα
στον Κορινθιακό ενώ τα Μεσαία Τρίκαλα είναι
γνωστά για το παραδοσιακό τους φαγητό.

Δραστηριότητες:
·Ιππασία στο Κέντρο Ελεύθερης Ιππασίας, το οποίο
οργανώνει βόλτες στη φύση με άλογα τόσο για
μικρούς όσο και για μεγάλους.
·Πεζοπορία σε πλήθος μονοπατιών που προσφέρει
η περιοχή όπως το μονοπάτι Βαρνεβό –
Φλαμπουρίτσα.
·Πικνίκ και μια βόλτα στη λίμνη Δασίου, είναι
ιδανική δραστηριότητα για να απολαύσετε αυτόν
τον τόπο εξαιρετικής ομορφιάς.
·Ταξίδια off-road με buggies και jeeps στα πυκνά
δάση και πλαγιές της Ζήρειας.
·Τοξοβολία στο Κέντρο Ελεύθερης Ιππασίας.
·Paintball σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις
με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Προορισμοί
Τρίκαλα Κορινθίας
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Το ορεινό χωρίο της Βόρειας Ελλάδος που έχει
μετατραπεί σε κοσμοπολίτικο οικισμό, βρίσκεται
στο νομό Πέλλας και αποτελεί τον ιδανικό
χειμερινό προορισμό για μικρές εξορμήσεις. Το
μέρος εκτός από παραδοσιακούς πέτρινους
ξενώνες, αναπαλαιωμένα σπίτια, μαγαζάκια με
παραδοσιακά προϊόντα και νυχτερινά μαγαζιά για
μοναδική διασκέδαση, υπόσχεται παροχές
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Προσφέρεται
για ατελείωτες βόλτες στα λιθόστρωτα μονοπάτια
του, στιγμές ηρεμίας απολαμβάνοντας την άγρια
ομορφιά, την μαγευτική θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα
και την μακεδονική αρχιτεκτονική του οικισμού.

Δραστηριότητες:
·Σκι και snowboard στο χιονοδρομικό κέντρο
Βόρας στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που αποτελεί
μνημείο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
·Κωπηλασία στην λίμνη Βεγορίτιδα.
·Πεζοπορία γύρω από τη λίμνη Βεγορίτιδα αλλά
και σε μαγευτικά μονοπάτια της περιοχής.
·Ορειβασία σε διάφορες διαδρομές όπως Παλιός
Άγιος Αθανάσιος προς κορυφή Πιπερίτσα.
·Παραπέντε στην γύρω περιοχή πάνω από τις
κορυφές του Καϊμακτσαλάν. Θα πρέπει να
βρεθείτε στη θέση Κερασιές και να απογειωθείτε
από το ανεμοδρόμιο Παναγίτσας.

Προορισμοί
Καϊμάκτσαλαν (Άγιος Αθανάσιος)
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Το ιδανικό μέρος για να γνωρίσετε τις ομορφιές
της ορεινής Ευρυτανίας, αποτελεί τον αγαπημένο
προορισμό των φυσιολατρών καθώς εδώ το
σκηνικό αποτελείται από δάση γεμάτα έλατα,
αγέρωχα βουνά, εντυπωσιακά φαράγγια, λίμνες,
ιδιαίτερα γεφύρια και βαθιές χαράδρες. Τα
γραφικά χωριά του με τα ιστορικά μοναστήρια
μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής. Είναι ένας
προορισμός και για τους λάτρεις της ιστορίας
καθώς θα συναντήσετε πολλά αξιοθέατα μεγάλης
ιστορικής αξίας. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα
της UNESCO το Καρπενήσι θεωρείται και είναι ένα
από τα καλύτερα και υγιεινότερα θέρετρα του
κόσμου, με μηδενική μόλυνση.

Δραστηριότητες:
·Πεζοπορία στο Βουτύρο και σε κατάφυτες
διαδρομές στο βουνό με περιηγήσεις στα
καλντερίμια του Παλαιού Μικρού Χωριού και του
Μεγάλου Χωριού.
·Kayak και rafting στους ποταμούς Αχελώο,
Ταυρωπό και Τρικεριώτη.
·Canoe – kayak στην λίμνη Κρεμαστών, στα
φαράγγια της Βίνιανης και του Βόθωνα.
·Ποδηλασία, όπου υπάρχει πλήθος ποδηλατικών
διαδρομών σε δασικούς δρόμους μέσα σε ένα
μαγευτικό σκηνικό.
·Ιππασία τόσο στη φύση όσο και σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους, όπως σε μονοπάτια στις
όχθες του Καρπενησιώτη ποταμού.
·Τοξοβολία σε πολλούς ειδικά διαμορφωμένους
χώρους στην περιοχή.
·Αλεξίπτωτο πλαγιάς για τους πιο τολμηρούς.
·Jeep safari σε μαγευτικές βουνοπλαγιές.
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου
Καρπενησίου, ένα από τα παλαιότερα χιονοδρομικά
κέντρα της χώρας.

Προορισμοί
Καρπενήσι
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Η Ελάτη, όπως αναφέρει και το όνομα της, είναι
ένα χωριό γεμάτο έλατα χτισμένο στις πλαγιές
του Κόζιακα, ενός βουνού απέναντι από τα
Μετέωρα. Είναι το ιδανικό μέρος τόσο για τους
φυσιολάτρες καθώς είναι γεμάτο ατελείωτα
δασικά μονοπάτια, στενές κοιλάδες με μικρά
ποτάμια, απέραντα λιβάδια και τοξωτά γεφύρια
εποχής, αλλά και για αυτούς που αναζητούν την
χαλάρωση καθώς υπάρχουν πολλοί ατμοσφαιρικοί
ξενώνες που μπορούν να σας προσφέρουν τις
ανέσεις που χρειάζεστε για να απολαύσετε
στιγμές ηρεμίας. Από την Ελάτη ακολουθώντας το
στενό δρόμο μέσα από πυκνά δάση και μαγευτικά
ξέφωτα θα φτάσετε στο Περτούλι.

Δραστηριότητες:
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου με
πίστες για μικρούς και μεγάλους αλλά και σαλέ για
ζεστά ροφήματα.
·Τοξοβολία στα Λιβάδια Περτουλίου.
·Πεζοπορία στο βουνό του χειμώνα, στα μονοπάτια
του Κόζιακα χαραγμένα από την αρχαιότητα ακόμα.
·Ιππασία τον χειμώνα, μια εμπειρία που το
συγκεκριμένο μέρος σας προκαλεί να ζήσετε.
·Ορεινή ποδηλασία στις ιδιαίτερες χειμερινές
διαδρομές της περιοχής.

Προορισμοί
Ελάτη – Περτούλι
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Τα Καλάβρυτα στην ορεινή Αχαΐα, αποτελούν έναν
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της
Πελοποννήσου. Περιτριγυρισμένα από απίστευτο
πράσινο και ιδιαίτερη φυσική ομορφιά
προσελκύουν μεγάλο αριθμό φυσιολατρών αλλά
και fan του σκι. Είναι ένα μέρος γεμάτο
θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, ενώ στην
κεντρική πλατεία θα απολαύσετε την παραδοσιακή
κουζίνα όπου θα βρείτε πλήθος μαγαζιών. Θα
βρείτε όμορφους ξενώνες και ξενοδοχεία για κάθε
τύπο ταξιδιώτη και έντονη νυχτερινή ζωή.
 
Δραστηριότητες:
·Σκι και snowboard στις απίστευτες πίστες του
Χελμού και για τους πιο εναλλακτικούς απολαύστε
μια βόλτα με τα snowmobiles.
·Rafting στον Λάδωνα σε μια καταπράσινη
διαδρομή ιδανική για αρχάριους.
·Ποδηλασία είτε στα μονοπάτια του βουνού είτε
κάνοντας τον γύρο της πόλης ενώ ταυτόχρονα
μπορείτε να ξεναγηθείτε στα αξιοθέατα.
·Πεζοπορία σε καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια,
τα περισσότερα από αυτά είναι κομμάτια από το
γνωστό ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Κάποιες από τις
πιο δημοφιλείς διαδρομές είναι αυτή στο
Βαλβούσι όπου η διαδρομή περνάει μέσα από το
μαγευτικό ελατόδασος, η διαδρομή που ξεκινάει
από το Μάζι και μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι
καταλήγει στον νερόμυλο, στους εντυπωσιακούς
καταρράκτες και στα πλατάνια στο Πλανητέρο, η
διαδρομή που ξεκινάει από τη γραφική Ζαχλωρού
και ανεβαίνει μέχρι το Μέγα Σπήλαιο και τον Ψηλό
Σταυρό. Επίσης το πέρασμα από το φαράγγι του
Βουραϊκού.

Προορισμοί
Καλάβρυτα
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Αποκαλείται το μικρό θαύμα ανθρώπου και φύσης
στη Θεσσαλία, η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα
δημιουργήθηκε από το εντυπωσιακό φαράγγι στη
θέση Κακαβάκια, είναι σε απόλυτη αρμονία με το
φυσικό περιβάλλον και πλαισιώνεται ιδανικά από
τις ελατοσκέπαστες κορυφές των Αγράφων. Είναι
ένας προορισμός που προσφέρεται τόσο για
αυτούς που αναζητούν την χαλάρωση και την
ηρεμία σε ένα μαγευτικό σκηνικό μέσα στη φύση
αλλά και για αυτούς που θέλουν να ζήσουν την
περιπέτεια στα γεμάτα έλατα, οξιές και καστανιές
δάση της. 

Δραστηριότητες:
·Canoe – Kayak στις όμορφες διαδρομές στα
νησάκια και φιόρδ της λίμνης.
·Ιππασία γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα για μικρούς
και μεγάλους σε οργανωμένες φάρμες που
βρίσκονται σε ένα καταπράσινο μέρος ανάμεσα
στα χωριά Μορφοβούνι και Καλύβια Πεζούλας.
·Ορειβασία, το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων
στη θέση Καραμανώλη και το καταφύγιο στη θέση
Ελατάκος στο δάσος Μπελοκομίτη, αποτελούν τα
ορμητήρια των ορειβατών για τις περιπετειώδεις
διαδρομές τους στο Μπορλερό (2016μ.), στο
Βουτσικάκι (2154μ.) και τις άλλες βουνοκορφές
των Αγράφων.
·Αναρρίχηση λίγο έξω από το Μουζάκι στο δρόμο
προς την Πορτή όπου υπάρχουν οργανωμένα
αναρριχητικά πεδία με δέκα αθλητικές διαδρομές. 
·Πεζοπορία στο Εκπαιδευτικό Δάσος Μπελοκομίτη
στο οποίο έχουν χαραχθεί και σηματοδοτηθεί έξι
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μονοπάτια.

Προορισμοί
Λίμνη Πλαστήρα
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Τα Τζουμέρκα ή Αθαμανικά όρη είναι ίσως η
λιγότερη διαδεδομένη περιοχή των Ιωαννίνων, 
 κάτι που αποτελεί κομμάτι της γοητείας τους. Τα
χωριά τους μοιράζονται στους νομούς Ιωαννίνων
και Άρτας και αποτελούν μοναδικό χειμερινό
προορισμό. Κάποια από τα πιο γνωστά είναι η
Πράμαντα, οι Καλαρρύτες και το Συρράκο με κύρια
χαρακτηριστικά την αυθεντική φυσική ομορφιά, τα
ιστορικά μνημεία, τα σπήλαια και τα μοναστήρια
που είναι κρυμμένα στους βράχους, τα
εντυπωσιακά φαράγγια και τις ιδιαίτερες
τεχνητές λίμνες που είναι περιτριγυρισμένες από
άγρια φυσική ομορφιά.

Δραστηριότητες:
·Rafting στον εντυπωσιακό ποταμό Άραχθο.
·Ιππασία σε διαδρομές στις όχθες του ποταμού
Άραχθου.
·Canyoning στα φαράγγια Παπαπήδημα,
Σταυραετός, μια δραστηριότητα που απαιτεί
αναρριχητικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και ειδικές
στολές προστασίας από το νερό και το κρύο.
·Rappel - καταρρίχηση βράχων στην Πλατανούσσα
που είναι μια μοναδική εμπειρία.
·Flying Fox πάνω από τον Άραχθο.
·Τοξοβολία στη Γέφυρα Πλάκας.
·Mountain Bike στις διαδρομές Ανεμότρυπα -
Άγναντα – Καταρράκτης – Πλάκα ή Κυψέλη - 
 Καταρράκτης – Πλάκα και σε άλλες.

Προορισμοί
Τζουμέρκα
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Χαρακτηρίζεται ως <<μυθικός>> προορισμός στην
καρδιά της Πελοποννήσου. Τα πανέμορφα χωριά
της, όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα και η
Καρύταινα, είναι γεμάτα φυσικές ομορφιές με
πρωταγωνιστή το πράσινο, τα πετρόκτιστα σπίτια,
τα ιδιαίτερα καμπαναριά και τις εκκλησίες. Στην
περιοχή θα συναντήσετε σπουδαία αξιοθέατα
όπως τον πύργο του Ροϊλού, το γνωστό κάστρο
<<Τολέδο της Ελλάδας>>, την ιστορική
βιβλιοθήκη, το εκκλησιαστικό μουσείο και το
μοναδικό υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης.

Δραστηριότητες:
·Rafting στον ποταμό Λούσιο ή στο φαράγγι
Αλφειού.
·Πεζοπορία στο φαράγγι του Λούσιου, στα
μονοπάτια της Λάστας και της Σφυρίδας, στο
μονοπάτι που ξεκινά από την Αρχαία Γόρτυνα και
καταλήγει στον νερόμυλο του Τσαγκούρου.
·Ιππασία σε μονοπάτια γεμάτα πεύκα, έλατα και
καστανιές.
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου.
·Mountain bike στη διαδρομή Βυτίνα - Δημητσάνα -
Στεμνίτσα.

Προορισμοί
Ορεινή Αρκαδία
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Το ορεινό χωριό στην Στερεά Ελλάδα χτισμένο
στις πλαγιές της Οίτης και δίπλα στην Πυρά του
Ηρακλέους, αποτελείται από την Πάνω και Κάτω
Παύλιανη που χωρίζονται νοητά από ένα ποτάμι.
Αυτό το μέρος προσφέρει ένα αλπικό τοπίο όλο το
χρόνο με κυρίαρχο στοιχείο την φύση. Θα
συναντήσετε σπάνια χλωρίδα και πανίδα και
φυσικά το μοναδικό φυσικό Πάρκο στις πηγές του
Ασωπού με το τελεφερίκ πάνω από το ποτάμι, τα
μυστικά μονοπάτια, τις αιώρες, και άλλα.

Δραστηριότητες:
·Πεζοπορία στο ελατόδασος και σε μαγευτικές
διαδρομές όπως αυτή που οδηγεί στον <<θρόνο
του Δία>> με την πανοραμική θέα έως τον
Μαλιακό Κόλπο και αυτή που οδηγεί στον
<<σιδερένιο θρόνο>>.
·Περιήγηση στο μονοπάτι του αγνώστου
καλλιτέχνη που είναι γεμάτο ζωγραφιές και τέχνη 
στη διαδρομή Άνω και Κάτω Παύλιανης και στο
αισθητικό δάσος της Παύλιανης.
·Mountain bike σε διαδρομές: περιηγητική
Παύλιανης, Οίτης - Λειβαδιές, μικρή και μεγάλη
διαδρομή Iti Epic.
·Off road διαδρομές με 4Χ4 στους εθνικούς
δρόμους της Οίτης και του Εθνικού Δρυμού.
·Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, το
οποίο απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Παύλιανη.

Προορισμοί
Παύλιανη
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Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό του νομού Πιερίας
το οποίο χαρακτηρίζεται από άγρια ομορφιά και
μαγευτική θέα προς τον Όλυμπο. Το χωριό
αποτελείται από τον παλαιότερο και νεότερο
οικισμό, αλλά στον παλιό οικισμό έχει διασωθεί
μόνο η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Γεμάτο
γραφικά και ενίοτε χιονισμένα μονοπάτια
προσφέρει στιγμές ηρεμίας άλλα και αδρεναλίνης
για τους πιο περιπετειώδεις. Οι φυσικές ομορφιές
αλλά και τα χρώματα αυτού του οικισμού
μοιάζουν, χωρίς υπερβολή, με πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητες:
·Σκι και snowboard στο γνωστό χιονοδρομικό
κέντρο Ελατοχωρίου.
·Πεζοπορία στα μονοπάτια: παλαιό Ελατοχώρι -
κορυφή Αρβανίτης, Ελατοχώρι - ρέμα Σωτήρη,
Παλαιοπαναγιά – Σαρακατσάνα.
·Mountain bike στα Πιέρια Όρη.
·Ποδηλασία στο χιόνι, μια μοναδική εμπερία στο
χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου.
·Ορειβασία στις διαδρομές: Ελατοχώρι - Νικόλα
πηγάδι - ρέμα Σωτήρη, Αγιονέρι  - Πετρόβρυση,
Βλαχοπήγαδο – Σαρακατσάνα, Παπά Χωράφι –
Αρβανίτης – Φλάμπουρο.
·Εξερεύνηση σπηλαίων, στο σπήλαιο Φούρνος.

Προορισμοί
Ελατοχώρι



Προτάσεις διαμονής ανά προορισμό

19 COMPASS | WE DESIGN MEMORIES

Κάντε κράτηση για τη διαμονή σας στους χειμερινούς
προορισμούς της Ελλάδας  και επωφεληθείτε από
την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS.

Διαμονή στο Πήλιο:
-Portaria Hotel & Spa 4*
-Stevalia Hotel & Spa 3*
-Valeni Boutique Hotel 4*

Διαμονή στα Ζαγοροχώρια:
-Amaryllis Boutique Guest House
-MountGrace Suites & SPA
-Zagori suites

Διαμονή στην Αράχοβα:
-Santa Marina Arachova Resort & Spa
-Ξενώνας Αφανός
-Ξενώνας Ειρεσιώνη

Διαμονή στο Μέτσοβο:
-Grand Forest Hotel 5*
-Aroma Dryos Spa & ECO Hotel 3*
-Katogi Averoff Hotel & Winery 4*

Διαμονή στα Τρίκαλα Κορινθίας:
-Archontiko Fiamegou Hotel & Spa 3*
-Grand Chalet
-Pigi Tarlampa Hotel 3*

Διαμονή στο Καϊμάκτσαλαν:
-Miramonte Chalet Hotel Spa 4*
-Chalet Sapin 3* 
-Domotel Neve Mountain Resort & Spa 4*

Διαμονή στο Καρπενήσι:
-Selestina Hotel 3*
-Montana Spa Hotel 5*
-The View Village Hotel 5*

https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g644226-d1956363-Reviews-Stevalia_Hotel_Spa-Portaria_Volos_Magnesia_Region_Thessaly.html
https://amaryllishouse.gr/el
https://www.travelmyth.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/aroma-dryos-spa-eco-hotel_tmid54989
https://www.travelmyth.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/katogi-averoff-hotel-winery_tmid138852
https://www.travelmyth.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/archontiko-fiamegou-hotelspa_tmid91788
https://www.travelmyth.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%82-mountain-resort_tmid4050335
https://www.travelmyth.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/pigi-tarlampa-hotel_tmid375967
https://www.travelmyth.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/miramonte-chalet-hotel-spa_tmid78771
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Διαμονή σε Ελάτη-Περτούλι:
-Hotel Giamandes 3*
-Hotel Kroupi 
-Hotel Oreades 3*

Διαμονή στα Καλάβρυτα:
-Filoxenia Hotel & Spa 3*
-Georgio’s V Chalet Kalavrita
-Kalavrita Canyon Hotel & Spa 4*

Διαμονή στη Λίμνη Πλαστήρα:
-Naiades Hotel Resort & Conference 4* 
-Kazarma Hotel Lake Plastira 4*
-Μontanema Handmade Village 4*

Διαμονή στα Τζουμέρκα:
-Ξενώνας Ροδάμι 
-Anavasi Mountain Resort 4*
-Princess Lanassa Hotel 5*

Διαμονή στην Ορεινή Αρκαδία:
-Μέθεξις Boutique Hotel
-Έλαφος Spa Hotel
-Mylaon Boutique Hotel & Spa

Διαμονή στην Παύλιανη:
-Vasilikia Mountain Farm & Retreat
-La Locanda
-Hotel Vardousia

Διαμονή στο Ελατοχώρι:
-Alseides Boutique Hotel
-Vaela Pallas Cultural Resort & Spa
-Atrion Hotel Elatochori

https://www.travelmyth.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B7/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/hotel-giamandes_tmid204834
https://www.travelmyth.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B7/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/hotel-kroupi_tmid40257
https://www.travelmyth.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B7/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/hotel-oreades_tmid155241
https://la-locanda-pavliani.ibooked.gr/
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g1190426-d7623667-Reviews-Hotel_Vardousia-Pavliani_Phthiotis_Region_Central_Greece.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g674282-d2707337-Reviews-Alseides_Boutique_Hotel-Elatochori_Pieria_Region_Central_Macedonia.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g674282-d654263-Reviews-Vaela_Pallas_Cultural_Resort_Spa-Elatochori_Pieria_Region_Central_Macedonia.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g674282-d3469880-Reviews-Atrion_Hotel_Elatochori-Elatochori_Pieria_Region_Central_Macedonia.html
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