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«ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ» Πεζοπορικός Χάρτης και Οδηγός
Μετά την έκδοση του Πεζοπορικού Οδηγού "Τα βουνά δυτικά του Ερύμανθου",
προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου μας πεζοπορικού χάρτη, ανατρέποντας τα
δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Ο πρώτος αναλυτικός και ακριβής πεζοπορικός
σχεδιασμένος μετά από εξονυχιστική έρευνα πεδίου.

χάρτης

του

Χορτιάτη,

Αναλυτικότερα:
- Είναι ο πρώτος πεζοπορικός χάρτης του Χορτιάτη που βασίζεται σε ψηφιακή
χαρτογράφηση (επιτόπια καταγραφή με GPS, χαρτογράφηση με λογισμικό GIS) και είναι
κατάλληλος για χρήση με GPS.
- Καταγράφονται όλα τα μονοπάτια του βουνού, συνολικής διαδρομής περίπου 100
χιλιομέτρων. Όλα τα μονοπάτια περπατήθηκαν μια ή και περισσότερες φορές. Οι
δασικοί δρόμοι καταγράφηκαν με όχημα 4Χ4 και μηχανή. Οι δύσβατοι δρόμοι
περπατήθηκαν από τον έμπειρο πεζοπόρο Σωτήρη Μαλασιώτη, που είναι και ο
συγγραφέας του Οδηγού.
- Το σφάλμα καταγραφής είναι μικρότερο από 5μ. Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:20.000.
Δηλαδή, η μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα για την κατάλληλη διάσταση εκτύπωσης. Έτσι ο
χάρτης είναι εύχρηστος και παράλληλα λεπτομερής.
- Περιέχει οδηγό με αναλυτική περιγραφή των 10 δημοφιλέστερων πεζοπορικών
διαδρομών, οι οποίες απεικονίζονται στον χάρτη και συνοδεύονται από φωτογραφίες.
- Ο οδηγός περιέχει προτεινόμενες διαδρομές για ποδηλασία βουνού, κατάβαση
(downhill), enduro, 4x4, με χρόνους, αποστάσεις και βαθμούς δυσκολίας που
σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ποδηλάτες και εντουράδες.
- Απεικονίζει την διαδρομή του Αγώνα Ορεινού Δρόμου "Χορτιάτης Trail Run".
- Είναι τυπωμένος σε ειδικό χαρτί Polyart, το οποίο είναι αδιάβροχο και δεν σχίζεται.
Η InPath ως μέλος του “Ομίλου ΟΡΑΜΑ” διακινείται εμπορικά από την “ΟΡΑΜΑ”. Τα
προϊόντα της βρίσκονται στα e-shops τόσο της InPath όσο και της “ΟΡΑΜΑ”
(www.inpath.gr & www.oramaeditions.gr), στα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία Travel Bookstore
(www.travelbookstore.gr) και στο δίκτυο πελατών της “ΟΡΑΜΑ”.
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