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Η ιδέα των Enduro Days ξεκίνησε στο Πήλιο το 2014 και επαναλήφθηκε το 2015. Το 2016
το Enduro Days μεγάλωσε και επισκέπτεται ακόμα 2 βουνά. Στις 7 και 8 Μαΐου είχαμε την
ευκαιρία να ποδηλατήσουμε στο νέο μονοπάτι που κατασκευάστηκε στον Κίσσαβο και να
περάσουμε ένα αξέχαστο διήμερο. Μπροστά μας έχουμε 2 ακόμα Enduro Days και έχει
έρθει
η σειρά του Ολύμπου στις 23 και 24 Ιουλίου. Η αυλαία
των Enduro Days θα κλείσει το Σεπτέμβρη στο Πήλιο σε μια διαδρομή από την κορυφή
μέχρι τη θάλασσα!
Το Enduro Days στον Όλυμπο είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από ότι έχει
συμβεί μέχρι τώρα σε Ελληνικές διοργανώσεις. Είναι η πρώτη οργανωμένη ανάβαση με
ποδήλατο στον Όλυμπο και είναι μια εμπειρία ζωής. Τα μονοπάτια μπορεί να μην
προσφέρουν την οδηγική απόλαυση μιας καλοδουλεμένης διαδρομής αλλά σημασία δεν έχει
μόνο η οδήγηση. Σημασία έχει το να βρεθούμε εκεί, να ποδηλατήσουμε στις ψηλότερες
κορυφές της Ελλάδας! Το κουβάλημα του ποδηλάτου συνολικά θα είναι περίπου 1 ώρα αλλά
η θέα από το Σκολιό θα μας ανταμείψει.
Μέσα από αυτή τη σελίδα θα παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για τα στάδια προετοιμασίας
και λεπτομέρειες που αφορούν τους συμμετέχοντες. Κρατήστε την ημερομηνία λοιπόν και
ετοιμαστείτε για μια επική περιπέτεια!
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Σάββατο 23 Ιουλίου
15:00 συνάντηση στο χωριό Καρυά στα 900 μ. και επιβίβαση στα αγροτικά της
διοργάνωσης. Μεταφορά στα 2000 μ. υψόμετρο από κακοτράχαλο χωματόδρομο.
Στα 2000 μ. υψόμετρο το τοπίο αλλάζει, χάνουμε τη θέα προς τον κάμπο και τα γνωστά
σημεία αναφοράς. Γύρω μας είναι μόνο κορυφές. Εκεί κατεβάζουμε τα ποδήλατα από τα
αυτοκίνητα και ξεκινάμε να ποδηλατούμε για 10 χλμ. με 450μ υψομετρική διαφορά.
Όταν θα φτάσουμε κουρασμένοι στο καταφύγιο τα σουβλάκια και οι πανσέτες θα βγαίνουν
από τη σχάρα και μαζί με μια μπύρα, καλή παρέα και και κουβέντα γύρω από τη φωτιά θα
είναι η καλύτερη αποθεραπεία.
Κυριακή 24 Ιουλίου
Πριν ξημερώσει ξυπνάμε, τρώμε πρωινό και φορτωνόμαστε τα ποδήλατα. Σπρώχνουμε για
περίπου 35 λεπτά μέχρι τη βάση το Σκολιό. Πόσο συχνά βλέπουμε ανατολή σχεδόν στα
3000 μ. υψόμετρο; Η ανατολή της 24ης Ιουλίου θα είναι μια από αυτές!
Στη συνέχεια περνάμε τον Άγιο Αντώνη και κατευθυνόμαστε ανάμεσα στις κορυφές
Μεταμόρφωση και Κακάβρακας. Εκεί αρχίζει και το ωραιότερο μονοπάτι με 12 χλμ μήκος
και συντηρημένο ακριβώς γι αυτό το σκοπό, την απόλαυση.
Το τέλος της διαδρομής μας είναι η πλατεία της Καρυάς όπου θα παραλάβουμε τα
πράγματα μας που θα μεταφέρουν αυτοκίνητα της διοργάνωσης και θα αποχαιρετιστούμε,
και ένα είναι σίγουρο, θα είναι κάτι που θα το συζητάμε για καιρό!
Η ιστορία γράφεται από τις παρέες, αυτό έχει σκοπό να κάνει και η παρέα του Enduro Days
που όλο μεγαλώνει.
Σύντομα περισσότερα...
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