ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΡΑΡΑΤ
από 27 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2022
Η Βαλκανική Ορειβατική Ένωση (B.M.U) σε συνεργασία με την Τούρκικη Ομοσπονδία
Ορειβασίας (T.M.F), διοργανώνει ορειβατική αποστολή στο όρος Αραράτ, την ψηλότερη
κορυφή της Τουρκίας (5.137μ.), για τους ορειβάτες των σωματείων των Βαλκανικών
Ορειβατικών Ομοσπονδιών. Όλες οι οργανωτικές υπηρεσίες, επίσημη άδεια και καθοδήγηση
θα παρέχεται από την TMF. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε ξενοδοχεία βαρύνουν τον
κάθε συμμετέχοντα. Η Ε.Ο.Ο.Α. προσκαλεί τα σωματεία μέλη της να στείλουν στο email της
info@eooa.gr μέχρι τις 15/06/2022 εγγράφως με ονοματεπώνυμα και σύντομο βιογραφικό
των ορειβατών μελών τους τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν προκειμένου να γίνει
η τελική επιλογή περιορισμένου αριθμού μελών της αποστολής τα οποία
θα
εκπροσωπήσουν την Ε.Ο.Ο.Α. και την ελληνική ορειβασία στην αποστολή. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη γνώσεις αλπινισμού, καλή φυσική κατάσταση και
κατάλληλο εξοπλισμό (γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιθυμητές). Η Ε.Ο.Ο.Α. θα παρέχει
υποστήριξη και οργανωτικές συμβουλές στα μέλη της αποστολής. Υπεύθυνοι επικοινωνίας
για περισσότερες λεπτομέρειες η Δηλαβεράκη Καλλιόπη τηλ.: 6937411811 ή/και
Τσαβδαρίδης Θεόδωρος, τηλ.: 6974932211
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1η ημέρα. 27 Αυγούστου 2022 Συνάντηση στο Dogubayazit, Agri Τουρκία.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας στο Dogubayazit.
• 15:00 Εγγραφή
• 18:00 Συνάντηση και ενημέρωση. Προσφορά δείπνου
2η ημέρα. 28 Αυγούστου 2022
• Μεταφορά από το Dogubayazit στο χωριό Cevirme με λεωφορείο και στη συνέχεια
στο χωριό Έλι απ όπου γίνεται η προμήθεια νερού και η δυνατότητα μεταφοράς
εξοπλισμού επί πληρωμή. Στη συνέχεια πεζοπορία 7-8 ωρών περίπου μέχρι την
πρώτη κατασκήνωση στα 3200μ.
3η ημέρα. 29 Αυγούστου 2022
• Ανάβαση 4-6 ωρών στην κατασκήνωση στα 4200μ.
4η ημέρα. 30 Αυγούστου 2022
• Κορυφή διασχίζοντας ηφαιστειογενή πετρώματα και παγετώνα
5η ημέρα. 31 Αυγούστου 2022
• Εφεδρική ημέρα
6η ημέρα. 01 Σεπτεμβρίου 2022 Επιστροφή στο Dogubayazit.
Εξοπλισμός : κραμπόν, πιολέ, μποντριέ, σχοινί (11 χιλιοστά), σκηνή, υπνόσακος για
θερμοκρασίες -5, -10 ºC, αδιάβροχο, αντιανεμικό μπουφάν, άλλα είδη κατασκήνωσης και
διατροφής. Οι ορειβάτες θα κάνουν τις διατροφικές προμήθειες και τις τελευταίες
προετοιμασίες τους στο Dogubayazit.

Μεταφορές: Κοντινότερο αεροδρόμιο είναι τo Agri airport (AJI) ή εναλλακτικά το Van airport
(VAN). Σημείο συνάντησης στο κέντρο του Dogubayazit.

