
 

             TRAIL RUNNING SESSION AT SEIX SOU VOL. 1 BY RUN HIKE 

 

➢ Η RUN HIKE δημιουργήθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες εναλλακτικού 

αθλοτουρισμού με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την ασφάλεια και την 

υπευθυνότητα. Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη όπου και κυρίως δραστηριοποιείται, σε 

διαδρομές μαγευτικές στην ιστορική συμπρωτεύουσα. Από τα ιστορικά Λαδάδικα, 

την γραφική Άνω Πόλη, το εμπορικό της κέντρο, το λιμάνι, την Παραλία, τον Λευκό 

Πύργο και την Νέα Παραλία μέχρι το μοναδικό δάσος του Σέιχ Σου, το βουνό του 

Χορτιάτη και άλλα μοναδικά μέρη στα όμορφα προάστια της που ποικίλουν. 

Απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, παρέες φίλων, οικογένειες, συνεργάτες και 

εταιρείες, μικρές και μεγάλες ομάδες, με ένα ιδιαίτερα ευέλικτο ωράριο για να 

μπορείτε να επιλέξετε την διαδρομή που σας ταιριάζει. Εξερευνήστε μαζί μας μέσα 

από οργανωμένες περιηγήσεις και δραστηριότητες, την πόλη και την φύση της 

Θεσσαλονίκης και ζήστε μία αξέχαστη εμπειρία που θα σας συναρπάσει. 

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της πόλης μας, τόσο στο ιστορικό της κέντρο, όσο και στα 

μονοπάτια της φύσης της, σε θάλασσα, δάσος και βουνό. Δώστε τον ρυθμό και 

απολαύστε τρέχοντας ή πεζοπορώντας, την μοναδική ομορφιά της πρωτεύουσας της 

Μακεδονίας, μέσα από περιηγήσεις μικρές και μεγάλες, εύκολες, μέτριες και 

δύσκολες, για όλες τις ηλικίες και για όλα τα επίπεδα. 

 

➢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : Η πιο απαιτητική διαδρομή όλων η οποία βρίσκεται 

στην περιοχή των Ελαιώνων Πυλαίας. Συνίσταται για δρομείς – πεζοπόρους με 

εμπειρία σε μεγάλες διαδρομές με αρκετά μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς. 

Το μήκος της δε είναι 16.5χλμ. και 690μ. συνολικής ανόδου. Το 60 % αυτής είναι 

σηματοδοτημένο μονοπάτι και το υπόλοιπο 40 % δασικός δρόμος. 

 

 

➢ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ : ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΤΙΣ 10:00  

 

➢  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 17/3/2019 

 

➢ ΠΑΡΟΧΕΣ 

.500ml νερό 

.1 μπάρα ενέργειας/παστέλι/ενεργειακή γέλη 

.Ηλεκτρολύτες 

.Φωτογραφίες 

.GPS session 

.1 οδηγός ανά 15 άτομα 

.Πλήρες ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά την διάρκεια της δραστηριότητας 

 



➢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

     • Τύπος εδάφους : Χώμα 

     • Δυσκολία : Δύσκολη 

     • Τοποθεσία: Πυλαία, Πανόραμα 

     • Μήκος : 16.5km 

     • Διάρκεια Run: 2:30:00 – 3:00:00 

     • Μέγιστο Υψόμετρο: 515m 

     • Ελάχιστο Υψόμετρο: 160m 

     • Συνολική Άνοδος: 690m 

     • Συνολική Κάθοδος: 695m 

 

➢ ΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑ : 

ΤΗΛ 693 222 4243  

➢ Ε-mail: info@runhike.gr 

 

 

 

 

 

 

 


