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-35ης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
Στις Γούρνες Λευκών Ορέων,  

πάνω από το ορεινό χωριό Καρές Αποκορώνου. 
Κορυφή Βαρσάμου, υψ. 1.554 μέτρα.  

-Εορτασµός 85 χρόνων από την ίδρυση του Ε.Ο.Σ. Χανίων. 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  12/09/2015 
14:30-16:30: Άφιξη - Καλωσόρισµα οµάδων στο χωριό Καρές στην επαρχία Αποκορώνου,    
                                       ανάβαση στην τοποθεσία Γούρνες Λευκών Ορέων, υψ. 1.150 µ., (ώρες πεζοπορίας για                               
                                       την ανάβαση σε καλά σηµατοδοτηµένο µονοπάτι, περίπου 3:00), τακτοποίηση στους 
                                       χώρους κατασκήνωσης, δηλώσεις συµµετοχών και χορήγηση αναµνηστικών. 

          19:30: Σύντοµοι χαιρετισµοί των οργανωτών και των εκπροσώπων των Συλλόγων.    
          20:00: Προσφορά φαγητού και ποτού, σε συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Αποκορώνου. 
      

ΚΥΡΙΑΚΗ  13/09/2015 
07:30-08:00: Προσφορά πρωινού ροφήµατος κ.λ.π.. 
          08:30: Ανάβαση στην κορυφή Βαρσάµου, υψ. 1.554 µέτρα  
                                (ώρες πεζοπορίας περίπου 3:00 µε 3:30, µαζί µε την κατάβαση στις Γούρνες) 
                                   Προσφορά πρόχειρου φαγητού (δεκατιανού).  

13:00-15:30: Κατάβαση στο χωριό Καρές Αποκορώνου, τέλος πεζοπορικής διαδροµής 

                                   (ώρες πεζοπορίας περίπου 2:30) – Πέρας εκδηλώσεων 35ης Π.Ο.Σ..     
 

 
 

* Το συµβολικό κόστος συµµετοχής είναι 5,00 €.  
   (Η συµµετοχή για παιδιά ∆ηµοτικού και Γυµνασίου θα είναι δωρεάν.) Η καταβολή του κό-
στους συµµετοχής στην Γραµµατεία της εκδήλωσης, θα συνοδεύεται µε κατάσταση συµµετεχόντων.                                                                                                                              
                                                                                              
* Η πρόσβαση στην περιοχή προτείνουµε να γίνει οδικώς, από την διαδροµή Εθνική οδός, 

κόµβος Καλυβών –  Αρµένοι – Νιο Χωριό – Μαχαιροί – Ραµνή – χωριό Καρές Αποκορώνου, (είναι 

καλύτερος δρόµος, θα έχετε γρηγορότερη πρόσβαση στις Καρές και θα υπάρχουν ενηµερωτικές πινακίδες). 
  

   Οι Σύλλογοι που θα κινηθούν µε ιδιωτικά µέσα (αυτοκίνητα), θα τα αφήσουν στην δεξιά πλευρά του 
δρόµου, λίγο πριν ή και λίγο µετά τον οικισµό του χωριού Καρές, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, σύµ-
φωνα µε τις υποδείξεις των εθελοντών της διοργάνωσης. 
 

    Η µικρή πλατεία του χωριού είναι σηµαντικό να µείνει ελεύθερη για την υποδοχή και για την αναστροφή των λεωφορείων.   

   Ο Σύλλογος µας θα µεριµνήσει µε δικά του µεταφορικά µέσα, να µεταφέρει τα σακίδια 
των συµµετεχόντων στον/και από τον χώρο κατασκήνωσης. Η πρόσβαση στο χώρο 
κατασκήνωσης επιτρέπεται µόνο στα αυτοκίνητα υποστήριξης της διοργάνωσης.      
 

*  Στους φίλους ορειβάτες από την υπόλοιπη Ελλάδα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και δεν θα έχουν δικό τους μεταφορικό 

μέσο, κάνουμε γνωστό ότι από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Χανίων, το Σάββατο 13/09 το μεσημέρι, στις 13:30 θα αναχωρήσουν λεω-

φορεία που θα τους μεταφέρουν μέχρι το χωριό Καρές Αποκορώνου, τα οποία θα επιστρέψουν τη Κυριακή 13/09 το απόγευμα, 

μετά το πέρας της εκδήλωσης, με στάση στο λιμάνι της Σούδας, για να προλάβουν οι συμμετέχοντες την αναχώρηση του πλοίου.                          
 

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ 

ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΚΕΥΗ (ΚΑΡΑΒΑΝΑ . . .) ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ & ΥΠΝΟΣΑΚΟ). 
 

1930-2015 - 85 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Έτος Ιδρύσεως 1930 
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