
Επιτυχηµένη η εκδήλωση την Πρωτοχρονιά στο Μαίναλο 
 

Την Πρωτοχρονιά, στο Χιονοδροµικό Κέντρο του Μαινάλου, ο ∆ήµος 

Τρίπολης σε συνεργασία µε τον Ορειβατικό Σύλλογο Τρίπολης και τη ∆ιεύθυνση του 

χιονοδροµικού κέντρου διοργάνωσε µε πολλή µεγάλη επιτυχία µια εκδήλωση µε 

αφορµή την έναρξη  λειτουργίας του Χιονοδροµικού Οστρακίνα. 

Πλήθος κόσµου επέλεξε το Χιονοδροµικό, για να περάσει την πρώτη µέρα 

του χρόνου που έκρυβε πολλές εκπλήξεις για όλους!  

Μουσική υπό τους ήχους   DJ, λαµπαδηδροµία από σκιέρ µε δάδες, οι οποίοι 

και άναψαν φωτιά στο χιόνι ενώ στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Τρίπολης  Γιάννης 

Σµυρνιώτης έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα. 

Το τσουκαλόκαυτο που τιµήθηκε δεόντως από όλους συνόδευε την ξεχωριστή 

πρώτη µέρα του χρόνου αλλά και την µαγική ατµόσφαιρα του χιονισµένου τοπίου. 

Τις εντυπώσεις έκλεψε και το φωτεινό σχήµα, στην πλαγιά του βουνού, που 

ανέγραφε « 2013 ». 

Όλοι όσοι επέλεξαν να περάσουν την Πρωτοχρονιά στο µαγευτικό Μαίναλο 

έζησαν αναµφισβήτητα µια µοναδική εµπειρία! 

 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 
 
Το χιονοδροµικό κέντρο  Οστρακίνα, στην καρδιά του Μαινάλου, υποδέχτηκε 

την περσινή χειµερινή σεζόν 70.000 και πλέον επισκέπτες και βρίσκεται σε απόσταση 

30 χιλιοµέτρων από την Τρίπολη ενώ απέχει µόλις 160 χλµ από την Αθήνα κάτι το 

οποίο το καθιστά πόλο έλξης για τους λάτρεις των χειµερινών δραστηριοτήτων και 

των ορειβατών. 

Το χιονοδροµικό διαθέτει τρεις πίστες για µεγάλους και ένα baby lift, ενώ στο 

σαλέ µπορείτε να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφηµα και να εξασφαλίσετε την υποδοµή 

για να κάνετε σκι. Στο καταφύγιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης  

µπορείτε να διανυκτερεύσετε, αφού πρώτα έχετε συνεννοηθεί µε τον υπεύθυνο 

λειτουργίας του.   

Οι 2 σχολές εκµάθησης και ενοικίασης εξοπλισµού σας περιµένουν για να σας 

µάθουν τα µυστικά των χειµερινών σπορ και να σας εφοδιάσουν µε τον ανάλογο 

εξοπλισµό. 

Το 3όροφο σαλέ, στο οποίο θα λειτουργήσει και κατάστηµα πώλησης τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων, σας περιµένει να σας υποδεχτεί για ένα ζεστό ρόφηµα 

δίπλα στο τζάκι µε προσεκτικά επιλεγµένα εδέσµατα προσαρµοσµένα τιµολογιακά 

στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες. 

Το χιονοδροµικό κέντρο Μαινάλου είναι ιδανικό και για οικογενειακές 

αποδράσεις, απολύτως ασφαλές, αφού πρόκειται για ένα ήπιο βουνό µε εύκολη 

πρόσβαση, κοντά στον αυτοκινητόδροµο κι εξαιρετικό για παιχνίδια στο χιόνι και 

εκµάθηση σκι. Για τους φανατικούς οπαδούς του σκι διαθέτει ωστόσο και δύσκολες 

διαδροµές καθώς και πεδίο µε απάτητο χιόνι µέσα στο ελατοδάσος.   

 

Να σηµειωθεί ότι το χιονοδροµικό κέντρο Οστρακίνα είναι από τους 

οικονοµικότερους χειµερινούς προορισµούς της χώρας. 

 

Αξίζει για πολλούς λόγους να επισκεφθείτε το Μαίναλο και να απολαύσετε 

την οµορφιά του! ∆εν αποµένει παρά να το ανακαλύψετε! 
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