
Διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες «Καρυές 2022»

Οι φίλοι της ορεινής ποδηλασίας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τους
Διεθνείς ποδηλατικούς αγώνες «Καρυές 2022» σε διαδρομές μέσα σε δασικούς δρόμους
και μονοπάτια γύρω από το όμορφο  χωριό των Καρυών (Αράχοβας). Για τέσσερις
ημέρες από την Πέμπτη 6/10 έως την Κυριακή 9/10 οι Καρυές θα βρίσκονται στο
επίκεντρο του ποδηλατικού διεθνούς ενδιαφέροντος!

Οι Διεθνείς Αγώνες ορεινής ποδηλασίας, είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της
Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (UCI) με  συμμετοχή ποδηλατών από την
N.Ζηλανδία, Μεξικό, Γαλλία, Ελβετία, Σλοβακία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ουκρανία, Γερμανία,
Κύπρο και  Ελλάδα.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι ο Δήμος Σπάρτης, ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάρτης, ο Σπαρτιατικός Γ.Σ και  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών με την υποστήριξη
της Alterbiketours.

Οι Καρυές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα και
πλημμυρισμένο από καστανιές και καρυδιές σε υψόμετρο 950μ. Το δάσος, τόσο κοντά
με τα παραδοσιακά σπίτια, οι εναλλαγές των χρωμάτων της φύσης, η γραφική πλατεία
με τον αιωνόβιο πλάτανο και  η φιλοξενία των κατοίκων θα κάνουν κάθε ημέρα διαμονής
σας αξέχαστη!



Σας περιμένουμε στις Καρυές!

“Karyes 2022” International Cycling Race

Mountain biking fans will have the opportunity attend the "Karyes 2022" International
cycling race on routes through forest roads and paths around the beautiful village of
Karyes (Arachova). For four days from Thursday 6/10/22 to Sunday 9/10/22, Karyes will
be at the center of international cycling interest!

The International Mountain Bike Games are included in the program of the World
Cycling Federation (UCI) with the participation of cyclists from New Zealand, Mexico,
France, Switzerland, Slovakia, Israel, Belgium, Ukraine, Germany, Cyprus and Greece.

The co-organizers of the race are the Municipality of Sparta, the Sports Organization of
the Municipality of Sparta, the Spartiatikos Athletic Club and the Cultural Association of
Karyes ,  supported by Alterbiketours.

Karyes is a traditional village, built at the foot of Mount Parnon and flooded with chestnut
and walnut trees at an altitude of 950m. The forest, very  close to the traditional houses,



the changing colors of nature, the picturesque square with the century-old plane tree and
the hospitality of the residents will make every day of your stay unforgettable!

See you in Karyes!


