
                                                

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ 

 

*   Από την Τρύπη:   

Α) βόλτα στις πηγές της Μαγουλίτσας  απολαμβάνοντας τα κρυστάλλινα νερά που 

ξεπηδούν μέσα από τα βράχια. 

Β) Κατηφορίζοντας μέσα από το παλιό καλντερίμι και τα ερείπια των νερόμυλων   στο 

πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Μαγουλίτσας με το γραφικό εκκλησάκι του Αγ. Βλασσίου. 

 Διάρκεια διαδρομής: 15’ 

 Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη διαδρομή 

 

*  Από το Παρόρι:  

Α) Διασχίζοντας το μικρό αλλά εντυπωσιακό φαράγγι μέχρι το εκκλησάκι της Σωτήρας με 

μια μικρή παράκαμψη για μια επίσκεψη στο σπηλαιώδη ναό της Παναγίας 

Λαγκαδιώτισσας.  

 Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη διαδρομή 

 Διάρκεια διαδρομής: 40’ 

  Β) Απολαμβάνοντάς την εκπληκτική θέα μετά από μια μικρή αλλά έντονα ανηφορική 

διαδρομή στο παλιό μοναστήρι  της Ζαγούνας.  

 Διάρκεια 60’ 

 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια διαδρομή 

 

* Από Αγ. Ιωάννη:  

Α) Ανάβαση από το παλιό μονοπάτι στο πανέμορφο ορεινό χωριό Αναβρυτή.  

 Διάρκεια 60’  



 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια διαδρομή 

 

       *Από το ξενοδοχείο: 

 Α) Ορειβατική εξόρμηση στην κορυφή του Ταϋγέτου με αφετηρία το καταφύγιο του ΕΟΣ 

Σπάρτης. Οι εξορμήσεις προγραμματίζονται με βάση τις καιρικές συνθήκες και την 

κατάσταση του πεδίου (χωρίς χιόνι ή με χιόνι).  

 Διάρκεια:  

1 ώρα,  ξενοδοχείο – καταφύγιο Ταϋγέτου με αυτοκίνητο 

 & 

2 ώρες & 45΄, καταφύγιο – κορυφή Ταϋγέτου  

 Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολη διαδρομή 

 

Β) Πεζοπορική διαδρομή γύρω από το λόφο της καστροπολιτείας του Μυστρά . 

 

 Διάρκεια: 1 ώρα & 45΄  

 Βαθμός δυσκολίας:  Εύκολη διαδρομή 

 

 

 

 

 Κάποιες από τις παραπάνω διαδρομές μπορούν να γίνουν συνδυαστικά για να 

καλύψουν ανάγκες πιο έμπειρων και σε καλή φυσική κατάσταση πεζοπόρων.  

    Π.χ. :  

 * Αγ. Ιωάννης – Αναβρυτή – Ι.Μ. Φανερωμένης – Ζαγούνα – Παρόρι 

 * Αγ. Ιωάννης – Αναβρυτή – Ι.Μ. Φανερωμένης – Σωτήρα – φαράγγι  Παρορίου –   

Παρόρι.  

  * Παρόρι – φαράγγι Παρορίου – Σωτήρα – Ι.Μ. Φανερωμένης – Ζαγούνα – Παρόρι 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ: 

• ‘Στα περιβόλια της Σπάρτης’ .  

Βόλτα μέσα από ασφάλτινους αγροτικούς δρόμους μικρής κυκλοφορίας στα 

περιβόλια, τους πορτοκαλεώνες και τους ελαιώνες των περιοχών, Παρορίου, Αγ. 

Ιωάννη και Συκαρακίου. 

• Εξερευνώντας τις βυζαντινές εκκλησίες της Μαγούλας 

Βόλτα στη Μαγούλα και επίσκεψη στον παραποτάμιο παλιό ιερό ναό στο κέντρο της 

και στο ναό κοντά στο Σαϊνοπούλειο. 

• Βόλτα στον Αγ. Ιωάννη και πεζοπορική εξερεύνηση των παλιών λατομείων.  



Ποδηλατώντας φτάνουμε στο μικρό εκκλησάκι ….. όπου αφήνουμε τα ποδήλατά μας 

και μετά από μια ήπια πεζοπορία 10’ προσεγγίζουμε τα παλιά λατομεία. Στο σημείο 

κατά τους χειμερινούς μήνες δημιουργείται μικρή λίμνη. 

• Με αφετηρία το ξενοδοχείο κινούμαστε στη διαδρομή Μυστράς – Παρόρι – Αγ. 

Ιωάνης – Σπάρτη – Μυστράς. 

 

 


