
Αγιάσος  - Ασώματος 

 

1. Αγιάσος  

       

 

Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι τύπου διάσχισης με μήκος 3.210 
μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σημείο 
έναρξης είναι 6.420  μέτρα 

        

Ξεκινώντας από την Αγιάσο και με κατεύθυνση το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος την 
Πηγή-Στάση, θα περπατήσουμε 950 μέτρα με χώμα ή λιθόστρωτο.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε περιέχει δάση και καλλιέργειες.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία και εκκλησίες. 

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα.  

Στη διαδρομή υπάρχουν  χώροι αναψυχής. 

 

 

 

 



2. Πηγή-Στάση         

 

Από την Πηγή-Στάση συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς την πρώτη Διασταύρωση, όπου θα 
περπατήσουμε 210 περίπου μέτρα δρόμου με χώμα.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι το δάσος.  

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

  3. Διασταύρωση 

      

 

Από τη Διασταύρωση συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς Χωματόδρομο, όπου θα περπατήσουμε 
110 μέτρα χωματόδρομου.  

Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε το δάσος.  

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 



4. Χωματόδρομος 

 

Από το Χωματόδρομο συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη δεύτερη Διασταύρωση της διαδρομής, όπου 
θα περπατήσουμε 190 μέτρα δρόμου με χώμα.  

Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και δάσος.  

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

5. Διασταύρωση 

 

Από τη Διασταύρωση συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Βρύση, όπου θα περπατήσουμε 390 μέτρα 
δρόμου με χώμα.  

Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι το δάσος.  

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 



6. Βρύση 

 

Από τη Βρύση συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη τρίτη Διασταύρωση της διαδρομής, όπου θα 
περπατήσουμε 1000 μέτρα χωματόδρομου.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι το δάσος.  

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

7. Διασταύρωση  

 

Από τη Διασταύρωση συνεχίζουμε με κατεύθυνση τον Ασώματο, όπου θα περπατήσουμε 360 
μέτρα δρόμου με χώμα και λιθόστρωτο.  

Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 



8. Ασώματος 

 

 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδρομής μας 
 


