
Τοποθετημένο στην πυκνόφυτη ελατοπλαγιά των Κραβάρων, στις 
νότιες απολήξεις της Πίνδου, το Crystal Mountain προσφέρει πλήθος 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων και σας δίνει την ευκαιρία να 
ανακαλύψετε τη μαγεία της ορεινής Ναυπακτίας.

Πεζοπορία
Είτε είστε δεινός ορειβάτης, είτε απλώς φυσιολάτρης, αφεθείτε σε κάποιο από τα χαρτογραφημένα 
μονοπάτια των βουνών μας, μαζέψτε αγριοφράουλες και κάστανα (ανάλογα με την εποχή), διασχίστε το 
φαράγγι του Κάκαβου και ξαποστάστε στο πετρόχτιστο γεφύρι του. Ανακαλύψτε τα γραφικά ξωκλήσια 
που στέκουν αγέρωχα στις βουνοκορφές και απολαύστε ένα πικ νικ στο δάσος.  20 χιλιόμετρα σε 
δασικά μονοπάτια σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε!

Mountain Bike & Pump Track
Για τους λάτρεις της περιπέτειας, τα mountain bike του 
ξενοδοχείου μας και ένας πλήρης εξοπλισμός σας 
περιμένουν για εξορμήσεις στη φύση που θα σας 
μείνουν αξέχαστες. Αφεθείτε στα 20.000 
στρέμματα του ποδηλατικού πάρκου 
Κράβαρα και πραγματοποιήστε καταβάσεις 
από τα 1.400 μέτρα, μέσα από ποικίλες 
ποδηλατικές διαδρομές, πλήρως 
σηματοδοτημένες, που ικανοποιούν 
από τον αρχάριο μέχρι τον πιο έμπειρο 
αναβάτη. Αναλαμβάνουμε τη 
μεταφορά σας στη βουνοκορφή 
εκκίνησης, όπως επίσης και την 
επιστροφή σας στο ξενοδοχείο.

Παράλληλα, μην διστάσετε να ζήσετε 
μία ακόμη ποδηλατική πρόκληση 
στην πίστα pump track που βρίσκεται 
στον εξωτερικό χώρο του 
ξενοδοχείου μας. Φέρτε την 
αδρεναλίνη σας στα ύψη, μέσα από 
μια χωμάτινη διαδρομή με στροφές, 
ανασηκωμένο χώμα και τεχνητά 
κυματοειδή εμπόδια!



Εκτός Δρόμου Οδήγηση
Ιδανικά τα Κράβαρα για εκτός δρόμου οδήγηση με 
αυτοκίνητα 4x4, που μπορείτε να ενοικιάσετε
στην πόλη της Ναυπάκτου. Αδράξτε τα δάση με 
αυτό τον ξεχωριστό τρόπο μέσα σε χωμάτινες
διαδρομές, περιβαλλόμενοι από τα επιβλητικά 
βουνά της ορεινής Ναυπακτίας. Από το 
ξενοδοχείο μας μπορείτε να προμηθευτείτε 
χάρτες που περιγράφουν με ακρίβεια αυτές τις 
διαδρομές, ενώ περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ενοικίαση των 4x4 θα σας δώσει 
η AVANCE στο τηλ. 2634026250.

Το Χωριό μας
Στα μόλις 500 μέτρα από το ξενοδοχείο μας 
βρίσκεται το – περιτριγυρισμένο από τα 
επιβλητικά Βαρδούσια – χωριό της Άνω Χώρας 
που περιμένει να το ανακαλύψετε. 
Περιπλανηθείτε στα στενά του, θαυμάστε τα 
γραφικά χωριατόσπιτα παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής και κοντοσταθείτε στην 100 
χρονών εκκλησία της Αγίας Παρασκευής για 
να ανάψετε ένα κεράκι.

Τέλος, κάντε μια αναδρομή στην κοινωνική 
ιστορία του τόπου, με μια επίσκεψη στο 
λαογραφικό μουσείο του χωριού μας – 
άλλοτε σχολείο όπου  δίδαξε ο μεγάλος 
δάσκαλος του Γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός – 
όπου μέσα από παλαιά αντικείμενα και 
εργαλεία, ανακαλύπτετε τη ζωή των 
Ανωχωριτών όπως αυτή εξελίχθηκε στο 
πέρασμα των χρόνων.

Η όμορφη Άνω Χώρα, αν και κάποτε 
υπήρξε κεφαλοχώρι της ορεινής 
Ναυπακτίας, σήμερα μοιάζει 
περισσότερο με ένα μικρό γραφικό 
χωριουδάκι πνιγμένο στην άγρια φύση. 
Παρόλα αυτά το χωριό διαθέτει το 
δικό του Κέντρο Υγείας.


