
  

Rafting στον Βοϊδοµάτη 

!  

Διάρκεια:  3 - 3 1/2 ώρες  

Βαθµός δυσκολίας: Εύκολο 

Η πανέµορφη αυτή διαδροµή διασχίζει τον πυρήνα του Εθνικού Δρυµού Βίκου-Αώου, µέσα στο 
καταπράσινο φυσικό τοπίο µε τα γαλαζοπράσινα νερά και τη σπάνια βλάστηση. Στα highlights της 
δραστηριότητας περιλαµβάνονται τα µοναστήρια του 17ου αιώνα, οι βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του 
ποταµού για τους ποιό τολµηρούς και το πέρασµα του µικρού τεχνιτού καταρράκτη λίγο πριν το τέλος της 
διαδροµής. Η κατάβαση τελειώνει µετά το πέτρινο µονότοξο γεφύρι της Κλειδωνιάς, ακριβώς κάτω από τη 
βάση µας.  
Ο Βοιδοµάτης ποταµός είναι ιδανικός για να αποκτήσει κάποιος την πρώτη επαφή µε το rafting και δεν 
απαιτεί προηγούµενη εµπειρία.  

Το σηµείο συνάντησης για την κατάβαση του Βοϊδοµάτη, είναι η βάση µας που βρίσκεται στην περιοχή της 
Κλειδωνιάς, δίπλα από την 'Ταβέρνα Βοϊδοµάτης'.  

Πως θα µας βρείτε: 

Google Maps: Trekking Hellas Ioannina 

Στη βάση µας, θα παραλάβετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, θα ντυθείτε στα αποδυτήριά που διαθέτουµε 
και θα µεταφερθούµε µε τα mini van της Trekking Hellas στην αφετηρία (Γέφυρα Αρίστης-Παπίγκου).  
Εκεί, θα γίνει το απαραίτητο safety briefing πριν την κατάβαση.  

Η συνολική διάρκεια της εκδροµής είναι περίπου 3 - 3 1/2 ώρες, ενώ µέσα στο ποτάµι θα κωπηλατούµε για 
1 1/2 ώρα περίπου. 
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Περιλαµβάνει: 
• Οργανωµένη βάση rafting (αποδυτήρια, WC, ντουζ) 
• Όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (Στολή και παπουτσάκι neorpen, σωσίβιο, κράνος, αδιάβροχο 
τζάκετ) 

• Πιστοποιηµένους οδηγούς ποταµού από την Διεθνή Οµοσπονδία Rafting (IRF) 
• Τις απαραίτητες µετακινήσεις για την υλοποίηση της δραστηριότητας 
• Ασφάλεια Aστικής Eυθύνης 
• Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της κατάβασης 

Χρειάζεται να έχετε µαζί σας: 
• USB Stick  
• Πετσέτα 
• Μαγιό ή δεύτερο εσώρουχο 

Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
• Στοιχειώδης φυσική κατάσταση 
• Από 4 ετών και άνω 
• Γνώση κολύµβησης
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