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Το νεόδμητο resort βρίσκεται στην παραλία της Αγριάς, 4χλμ. από το 
Βόλο και λειτουργεί όλο το χρόνο. Με ποιοτικούς χώρους, υπέροχη 
θέα και εξαιρετικές υπηρεσίες, το Valis Resort αποτελεί από μόνο 
του προορισμό για διακοπές ή weekend αλλά και εξαιρετική βάση για 
να απολαύσετε το Πήλιο. Τα ευρύχωρα δωμάτια με ιταλική φινέτσα, 
κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια και σύγχρονη άνεση που αποτυπώνεται 
στα κορυφαία συστήματα ύπνου, γίνονται καταφύγια ξεκούρασης, 
χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα με φόντο το υπέροχο 
πηλιορείτικο τοπίο. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για επαγγελματικές 
και κοινωνικές εκδηλώσεις και το μοναδικό Valis Thai Spa, ένα περιβάλλον 
αρμονίας και ομορφιάς που αναμειγνύει τις καλύτερες δυτικές πρακτικές με 
τις κορυφαίες παραδοσιακές θεραπείες της Ανατολής. Αφεθείτε στα χέρια 
των μοναδικών ειδικών μας, και δημιουργήστε το πακέτο των θεραπειών 
που σας ταιριάζει με επιλεγμένες θεραπείες αναζωογόνησης που φέρουν 
την υπογραφή της διεθνούς αναγνωρισμένης εταιρείας Thalgo.
Το ξενοδοχείο Valis Resort διαθέτει το πιο υπερσύγχρονο συνεδριακό 

κέντρο και αναλαμβάνει την οργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων, 
όπως συνέδρια, σεμινάρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Για την 
πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής που αξίζει να γιορτάσετε ακριβώς 
όπως εσείς θέλετε, ο γάμος με την υπογραφή  του Valis Resort από 
τη δεξίωση μέχρι τη διαμονή –αποδεικνύεται ιδανικός με απεριόριστες 
δυνατότητες σε μια πολυτελή ατμόσφαιρα, με άριστη εξυπηρέτηση και 
εξαιρετική φυσική ομορφιά.Η γαστρονομική εμπειρία στο Valis Resort 
είναι μια πρόκληση.Τέσσερα εξαιρετικά εστιατόρια σάς περιμένουν να 
απολαύσετε μοναδικές γεύσεις. Το εστιατόριο «Αγραία» με gourmet 
γεύσεις εμπνευσμένες από την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, το 
«Τσιπουράδικο» όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακούς 
βολιώτικους μεζέδες και φρέσκο ψάρι για να συνοδεύσετε το ούζο και το 
τσίπουρο, τέλος το «Ταβερνάκι» με τοπικές και πηλιορείτικες σπεσιαλιτέ. 
Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μοναδικά cocktail στο bar της 
πισίνας ή στο μεγάλο café-bar Mystique και να αφεθεί στη γαλήνη που 
προσφέρουν οι ακτές του Παγασητικού. 

Ανεπανάληπτη εμπειρία διαμονής με μοναδικό στιλ και υπηρεσίες πέντε αστέρων 
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Ο Ξενώνας Πέλλα αποτελείται από 5 μονόχωρους ξενώνες που στέλνουν ανοικτή πρόσκληση στους επισκέπτες για μια νοσταλγική 
”βόλτα” στο χρόνο. Κάθε ξενώνας διαθέτει διπλό παραδοσιακό κρεβάτι ή δύο μονά (αναλογα με τις ανάγκες σας), μπάνιο, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη με σερβίτσια και μαγειρικά σκεύη, ψυγείο, κλιματιστικό, τηλεόραση και χρηματοκιβώτιο. Επίσης, κάθε ξενώνας έχει το δικό 
του τζάκι για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης καθώς και ζεστό νερό  όλο το 24ωρο. Στην “Παραδοσιακή Μακεδονίτικη Κουζίνα”μπορείτε να 
πάρετε το πρωινό σας και να απολαύσετε μοναδικά παραδοσιακά εδέσματα του τόπου. Στην ειδικά διαμορφωμένη αυλή μας  με το κιόσκι 
με τη σπάνια περιμετρική θέα και τη λιτή πολυτέλεια μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
Στη διάθεσή σας, επίσης είναι και ο Παραδοσιακός Φούρνος  της αυλής, όπου  μπορείτε να απολαύσετε, ζυμωτό ψωμί, παραδοσιακές πίτες, 
φασολάδα στον ταβά και πολλά κρεατικά.

Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91384, www.xenonaspella.gr, e-mail: info@xenonaspella.gr
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Σεργιάνι στην ατέλειωτη παραλία, 25αράκι στα παραδοσιακά τσιπουράδικα, 
περίπατος μέχρι το πάρκο του Ανάβρου και shopping στην Ερμού...

Χωριά σαν ζωγραφιά στο βουνό των Κενταύρων, διάσπαρτα μνημεία ξεχασμένα 
από το χρόνο και σημεία που φλερτάρουν με το κύμα του Παγασητικού...

Να περπατάς σε πράσινες όχθες με χιονισμένες βουνοκορφές αντίκρυ σου, να απολαμβάνεις ποδηλατάδα πλάι 
σε γαλήνια νερά, να γυρνοβολάς σε δασωμένα νεραϊδοχωριά...

Να δούμε τα νερά να ταξιδεύουν από τα Αντιχάσια όρη προς τον Πηνειό, να 
κοιτάξουμε κατάματα τον Ασκληπιό και να γυρίσουμε νοερά πίσω, στα χρόνια της αρχαίας Τρίκκης...

Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ημαθίας έχουν ωριμάσει σαν
 το παλιό καλό κρασί και αξίζει να τις επισκεφθούμε...

Λουτρά, Πόζαρ, Όρμα, Λουτράκι Αριδαίας, Ράμνο Μπορ... Ιαματικές πηγές, 
χωριά και βαθύσκιωτα φαράγγια συνθέτουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του νομού Πέλλης...

Παλιά πέτρινα αρχοντόσπιτα, γκλίτσες, υφαντά  και χρυσοκέντητες στολές. Μετσοβόνε και σεβρ 
στο τραπέζι, πλάι σε ένα ποτήρι κρασί Κατώγι Αβέρωφ...

Χειμώνας σημαίνει χιόνι, ορεινές διαδρομές, διαμονή σε ατμοσφαιρικούς ξενώνες, άφθονο κρασί ...

Ένας χειμερινός προορισμός με όμορφη ιστορία, ατμοσφαιρικούς ξενώνες, 
gourmet διαθέσεις κι ένα διάσημο γείτονα, το Καϊμάκτσαλαν...

Σου αποκαλύπτεται γαλήνια σε όλο της το μεγαλείο και σου «γνέφει» 
να γνωρίσεις τον κόσμο που ζωγραφίζεται στα νερά της, την Καστοριά...

Όλα τα σημεία και όχι μόνο που κονταροχτυπιούνται για μια θέση στο top 10 των Γρεβενών...

 Η λίμνη Παμβώτιδα αγκαλιάζει το «παιδί» της στοργικά. Τα Ιωάννινα του Αλή Πασά, 
της κυρά-Φροσύνης και των ασημουργών διατηρούν τους θρύλους ζωντανούς...
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Βόλος. Καΐκια ξεφορτώνουν την 
πραμάτειά τους. Θαλασσινά και 
ψαρικά βάζουν τη στολή του μεζέ για 
να συνοδεύσουν το τσίπουρο στην 
αποστολή της ευφορίας. Μπαράκια και 
εστιατόρια από τα Παλιά περνούν στο 
σήμερα με έθνικ πιάτα. Ποδηλατάδες 
από την περαντζάδα της παραλίας ως 
το Πάρκο του Ανάβρου. Ένα κερί ανάβει 
στην Παναγιά την Τρύπα, στη Γορίτσα. 
Πήλιο. Οι βαλίτσες διαταράσσουν την 
ησυχία του πέτρινου καλντεριμιού. 
Η φασολάδα βράζει στο τσουκάλι, το 
σπετζοφάι μαγειρεύεται με μαεστρία. 
Αρχοντικά από το χθες δηλώνουν την 
κυριαρχία στο σήμερα. Ο Μουντζούρης 
περιμένει υπομονετικά το Πάσχα για να 
ξαναπεράσει τη γέφυρα του Εβαρίστο 
ντε Κίρικο. Η τοιχογραφία στο καφενείο 
του Θεόφιλου, στη Μακρινίτσα, 
είναι πάντα εκεί, πάνω από τον 
σερβιρισμένο καφέ στη χόβολη. Οι 
Αγριόλευκες έβαλαν τα λευκά τους, οι 
οξιές τους πάγωσαν. Λίμνη Πλαστήρα. 
Τα νεραϊδοχωριά ξυπνούν. Το κανό 
σχίζει τα νερά της λίμνης. Οι πέστροφες 
ψήνονται στα κάρβουνα. Το τσαλαφούτι 
ζητάει το κρασάκι.  Τρίκαλα. Ο Ληθαίος 
πραγματοποιεί την καθημερινή 
διαδρομή του Αντιχάσια Όρη-Πηνειός. 
Τα στενά του Σακαφλιά ζουν στη λήθη 
τους. Το Ρολόι εποπτεύει την κίνηση 
στην πόλη. Τα πούλμαν αποβιβάζουν 
στα Μετέωρα. Οι μονές «ασφυκτιούν» 
από κόσμο. Οι βράχοι δέχονται 
τις ενοχλήσεις των αναρριχητών. 

Ένα βέλος βρίσκει το στόχο του 
στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Το 
ελατοσκέπαστο Περτούλι απολαμβάνει 
τη σιγαλιά του δάσους. Μυρωδιές 
ψητού αγριογούρουνου τριβελίζουν 
τη μύτη στο Νεραϊδοχώρι. Βέροια. 
Μπλε προσόψεις πλάι στον Τριπόταμο. 
Νάουσα, μια μεθυσμένη πολιτεία. 
Λουτρά Πόζαρ. Η γη έχει πάρει φωτιά. 
Οι καταρράκτες λυτρώνουν όσους 
βρίσκουν «καταφύγιο» στα νερά τους. 
Spa το φυσικόν. Όρμα. Το Μαύρο Δάσος 
δεν θέλει το φως, το έχει απορρίψει. 
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος. Οι σκιέρ 
κατεβαίνουν από το Καϊμάκτσαλαν. Τα 
jacuzzi τους περιμένουν. Καστοριά. 
Νωχελικοί περίπατοι στις όχθες της 
Ορεστιάδας. Γρεβενά. Οι σακούλες 
γεμίζουν με άγρια μανιτάρια. Οι 
snowboardάδες παίρνουν το lift για 
τα ψηλά της Βασιλίτσας. Ιωάννινα. Τα 
βαρκάκια ξεκινούν από το Μώλο για 

το Νησί, στη λίμνη. Τα βατραχοπόδαρα 
ξενίζουν τους πρωτάρηδες. Μέτσοβο. 
Ένα ποτήρι γεμίζει με Κατώγι Αβέρωφ. 
Καρπενήσι. Η Παναγιά περπάτησε 
ως τον Προυσό, τα βήματά της είναι 
αποτυπωμένα στο βράχο. Μπάνσκο. 
Ζεστό κρασί σε στολισμένη mehana. 
Πράγα. Παραμύθια, Κάφκα και jazz 
στη γέφυρα του Καρόλου. Ροβανιέμι. Ο 
Αϊ-Βασίλης υπάρχει.

Σκόρπιες σκέψεις ταξιδιάρικων 
μυαλών. Συνειρμοί του βουνού και 
του νερού. Εικόνες Ελλάδας, εικόνες 
ζωής.

Του βουνού και του νερού...



                                   στην ατέλειωτη παραλία, 25αράκι στα παραδοσιακά 
τσιπουράδικα, περίπατος μέχρι το πάρκο του Ανάβρου και shopping στην Ερμού. 
Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βόλου είναι η ζωή...

Σεργιάνι

Το λιμάνι των Αργοναυτών

Βόλος
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Θες η ατελείωτη παραλιακή «περαντζάδα», τα 
παραδοσιακά τσιπουράδικα, οι μερακλίδικοι 
θαλασσομεζέδες, ο Βόλος μοιάζει με πόλη που μόνιμα 
ζει ένα μεγάλο, φωτεινό, νησιώτικο καλοκαίρι. Η 
πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν ήταν προορισμός 
της ταξιδιωτικής μας ατζέντας, ήταν ένας απλός 

μεσάζων για το βουνό των Κενταύρων. Φαίνεται πως 
η πορεία της έχει αλλάξει άρδην χάρη στις σύγχρονες 
ξενοδοχειακές μονάδες, τα εμπορικά καταστήματα και 
την έντονη νυχτερινή διασκέδαση κι εμείς έχουμε κάθε 
λόγο για να ταξιδεύουμε συχνά-πυκνά στο λιμάνι των 
Αργοναυτών.



Νιώστε την φιλοξενία...

Νιώστε τη φιλοξενία...
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Παλιά λημέρια
Το πρώην εργοστάσιο κεραμικής και νυν πολυχώρος 
Τσαλαπάτα μας καλωσόρισε στην είσοδο του Βόλου. 
Ξαναγεννημένο από τις στάχτες του, διαμορφώθηκε σε 
συγκρότημα εστιατορίων, εργαστηρίων, γκαλερί, μουσικών 
σκηνών και καταστημάτων τοπικών προϊόντων, με industrial 
look. Το ίδιο κτήριο στεγάζει και το Βιομηχανικό Μουσείο, 
το οποίο ανέλαβε να μας «μιλήσει» για το παρελθόν της 
πόλης. Τα βιομηχανικά κτίσματα στη γειτονική συνοικία 
Παλιά έμοιαζαν να έχουν ξεχαστεί από τα γρανάζια του 

χρόνου. Πεζόδρομοι βγαλμένοι από εικόνες του χθες, 
«σκοτεινά» μπαράκια, εστιατόρια και εναλλακτικά στέκια 
αποκάλυπταν την πιο γοητευτική πλευρά του Βόλου. Εκεί 
βρίσκεται και ο σιδηροδρομικός σταθμός που σχεδιάσε 
ο Εβαρίστο ντε Κίρικο, «σύνορο» με τις νέες βολιώτικες 
συνοικίες.

Παραλία-παραλία
Μιλώντας για γοητεία, θελήσαμε να γνωρίσουμε το 
επίνειο του Παγασητικού και τα «στολίδια» του. Τράτες 

“Εγγραφείτε τώρα στο www.luckydeal.gr 
και επωφεληθείτε από τις 

ασυναγώνιστες προσφορές μας!”

Επωφεληθείτε από τις εκπληκτικές 

προσφορές του www.luckydeal.gr 

σε πολυτελή ξενοδοχεία!!!
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και ιστιοφόρα έδιναν χρώμα στο μπλε «πανί», 
ενώ άνθρωποι όλων των ηλικιών βάδιζαν κατά 
μήκος της παραλίας που εκτείνεται από τα Παλιά 
ως το πάρκο του Ανάβρου. Κατά μήκος της έχουν 
λάβει θέσεις cafe και παραδοσιακά τσιπουράδικα! 
Στο διάβα μας συναντήσαμε την καπναποθήκη 
Παπαστράτου του 1926, η οποία στεγάζει πλέον 

σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποφασίσαμε 
να περπατήσουμε ως το τέλος της προκυμαίας, 
συνεπαρμένοι από το θαλασσινό αγέρι και προς 
μεγάλη μας έκπληξη βρεθήκαμε μπροστά στο 
νεοκλασικό κτήριο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού 
Μουσείου, όπου φυλάσσονται «θησαυροί» από 
ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κουράγιο να είχαμε, θα 
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συνεχίζαμε τη βόλτα μας πεζή μέχρι το πάρκο 
του Ανάβρου και την ομώνυμη παραλία, όμως 
προτιμήσαμε να επιστρέψουμε κοντά στα 
τσιπουράδικα για να απαθανατίσουμε την εκκλησία 
του Αγίου Κωνσταντίνου στο λιμάνι.

Εντός, εκτός και επί τα αυτά
Ο Βόλος έχει τη δική του οδό Ερμού, έναν 
πεζόδρομο που λίγο-πολύ θυμίζει το πολυσύχναστο 
κέντρο των Αθηνών. Εμπορικά καταστήματα 
(πανάκριβα, by the way) και πλήθος κόσμου 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Επειδή η 
θεσσαλική πρωτεύουσα έχει και το Κολωνάκι 
της, θελήσαμε να το διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι 
στην οδό Κονταράτου και την περιοχή γύρω από 
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τα όσα είχαμε 
ακούσει επιβεβαίωσαν και με το παραπάνω τα 
δεκάδες café-bars στην Κουμουνδούρου και την 
οδό Γκλαβάνη. Η παραλία ασκούσε πάνω μας μια 
πρωτόγνωρη έλξη, γι’αυτό και κατευθυνθήκαμε 
πάλι προς τα εκεί, καθίσαμε στη Μινέρβα και 
δοκιμάσαμε τη βολιώτικη πάστα φούρνου (24210 
25452).

Τσιπουράδικα, βολιώτικο σύμβολο
Η φήμη τους έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, σε 
σημείο που να σκεφτόμαστε Βόλος=τσίπουρο. 



Tips-Προτάσεις

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Οδικώς, διανύοντας 320χλμ. από Αθήνα. Δρομολόγια 
προς το Βόλο εκτελούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Hotel Κυψέλη
Χτισμένο σε ένα 
από τα πιο όμορφα 
σημεία της πόλης, 
στην παραλία του 
Βόλου, χαρίζει 
υπέροχες εικόνες του 
Παγασητικού. Πλήρως 
ανακαινισμένο, με 
33 μοντέρνα δωμάτια 
διαφορετικού ύφους 
και 4 σουίτες, έχει 
συνδέσει το όνομά 
του με τη διακριτική 
πολυτέλεια. 
Ξεκινήστε τη μέρα σας στο Silver cafe και συνεχίστε με γεύμα, 
δείπνο ή ποτό στο διάσημο πλέον roof garden του Κυψέλη, 
απολαμβάνοντας τη θέα στην πολυσύχναστη παραλία. Στα plus 
και το συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου.
Αγίου Νικολάου 1, Παραλία, 
τηλ.: 24210 24420, www.hotelkipseli.gr  

Valis Resort
Το μεγαλύτερο 
ξενοδοχειακό 
συγκρότημα της 
περιοχής άνοιξε 
τις πύλες του στην 
παραλία της Αγριάς 
το 2008, δίνοντας 
τον ορισμό της 
πολυτελούς διαμονής. 
Το κομψό Valis Resort, 
σε απόσταση αναπνοής 
από τον Βόλο (4χλμ.), εγγυάται αψεγάδιαστη διαμονή, 
προσφέροντας υπηρεσίες 5*. Ένα από τα πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια ή σουίτες, με ιταλική φινέτσα, θα γίνουν καταφύγιο 
χαλάρωσης. Το Valis Resort περιλαμβάνει επίσης, εστιατόριο 
a la carte, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ, το εξειδικευμένο Valis 
Thai Spa και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με τελευταίας 
τεχνολογίας οπτικοακουστικά συστήματα για την άψογη 
οργάνωση επαγγελματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Σταθμός Αγριάς Βόλου, 
τηλ.: 24280 97260, www.valisresort.gr

Β
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Η παράδοση του σερβιρίσματος τσίπουρου μαζί με 
διαφορετικό μεζέ ξεκίνησε από τους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη μετά 
το 1922, φέρνοντας στις λιγοστές αποσκευές 
τους και τις συνήθειές τους. Μάλιστα, εκείνοι 
άνοιξαν τα πρώτα παραδοσιακά μεζεδοπωλεία, 
δίνοντας το έναυσμα για μια πολυετή πορεία. Τα 
25αράκια σερβίρονται μαζί με διάφορα μεζεδάκια 
όπως μύδια, γυαλιστερές, καλαμάρι γεμιστό με 
τυρί, σαγανάκι θαλασσινών και ό,τι άλλο έχει 
διαθέσιμο ο άρχων της κουζίνας! Τα περισσότερα 
τσιπουράδικα του Βόλου συγκεντρώνονται στην 
παραλιακή του και τη συνοικία της Νέας Ιωνίας, 
τα οποία θα επισκεπτόμασταν αργότερα. Το 
τσιπουράκι είχε τον πρώτο λόγο...
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Xenia Volou 
Όμορφο και διακριτικά πολυτελές, στην παραλία του Βόλου.
Πλαστήρα 1, τηλ.: 24210 92700, www.domotel.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Ο Διονύσης
Η ιστορία του ξεκινά 
το 1956 για να φτάσει 
ως τις μέρες μας, ως 
ένα από τα καλύτερα 
και πιο παλιά 
τσιπουράδικα του 
Βόλου. Νοστιμότατοι 
μεζέδες σερβίρονται 
με εξαιρετικής 
ποιότητας τσίπουρο 
σε ένα προσεγμένο, 
παρεϊστικο 
περιβάλλον. Μην ξεχνάτε πως το ένα εκ των δύο καταστημάτων 
βρίσκεται στην παραλία ακριβώς απέναντι από τα ψαροκάικα, 
εξασφαλίζοντας τα πιο φρέσκα θαλασσινά. Από την παραγωγή 
στην κατανάλωση, λοιπόν! Ο παλιός Διονύσης στον πεζόδρομο 
της Λώρη, με την εμπειρία χρόνων, αποτελεί σταθερή αξία για το 
λατρεμένο τσιπουράκι.
Λώρη 1 & Ιάσωνος, τηλ.: 24210 21205
Αργοναυτών 3, τηλ.: 24210 22205

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Vox 
Έχει στο ενεργητικό 
του αξέχαστες 
συναυλίες και 
σπουδαίες 
συνεργασίες.
Locomondo, Μπλε, 
Mikro, Φίλιππος 
Πλιάτσικας, Αλκίνοος 
Ιωαννίδης και 
πολλοί σπουδαίοι 
καλλιτέχνες έχουν καταπλήξει τα πλήθη στη μουσική σκηνή του 
πολυχώρου Τσαλαπάτα. Με ανεβασμένη διάθεση, συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά, φιλοξενώντας 
μεγάλα ονόματα της ποπ-ροκ σκηνής και την μπάντα Bizzy 
Tone. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από το πρόγραμμα του 
Δεκεμβρίου, σας αποκαλύπτουμε ότι στο Vox θα εμφανιστούν οι 
Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Μηλιώκας, Puressence και o front-
man των Archive Graig Walker.
Ανοιχτά κάθε Πέμπτη (συναυλίες), Παρασκευή και Σάββατο.
Πολυχώρος Τσαλαπάτα, τηλ.: 24210 35350

Έλξις
Το bar-club ψηλά στην 
Ιωλκού κινεί τα νήματα της 
νυχτερινής διασκέδασης 
στο Βόλο για περισσότερα 
από είκοσι χρόνια. Οι 
βραδιές ξεκινούν με ξένα 
hits, ενώ το κέφι χτυπάει 
κόκκινο μετά τη 1:30 
όταν το κοινό συνήθως 
«απαιτεί» ελληνικά. 
Όλοι γίνονται μια μεγάλη 
παρέα και ξεφαντώνουν, πίνοντας καθαρά ποτά συνοδεία 
εκλεκτών μεζέδων. Η τεράστια ποικιλία σε αλκοόλ-1.115 φιάλες 
περιλαμβάνει η κάβα του- και τα σπάνια συλλεκτικά μπουκάλια 
προσθέτουν πόντους επιτυχίας στο Έλξις.
Ανοιχτά από τις 22:00.
Ιωλκού 348Α, τηλ.: 24210 49623

Piazza del Caffe
Ένα σύντομο γευστικό 
ταξίδι θα κάνετε κάθε 
φορά που θα ξεκινάτε τη 
μέρα σας με μυρωδάτο 
καφέ από αυτό το 
βολιώτικο στέκι. Ο 
κατάλογος διαθέτει 
μεγάλη γκάμα σε 
ποικιλίες καφέ, κρύα και 
ζεστά ροφήματα.
Δημητριάδος 172, τηλ.: 24210 33098
Πλ. Νεομάρτυρος Γεωργίου 9, Ιωάννινα, τηλ.: 26510 64098

PLUS

Health is life
Αναλαμβάνει να σας 
κρατήσει σε φόρμα με 
ομαδικά προγράμματα 
power yoga, διάδρομο 
λιποδιάλυσης, μια 
ολοκληρωμένη σειρά 
personal pilates 
και υπερσύγχρονα 
μηχανήματα. 
Εδώ διδάσκεται 
κατ’αποκλειστικότητα capoeira, η βραζιλιάνικη πολεμική 
τέχνη συνδυασμένη με χορό, ενώ η παρουσία διατροφολόγου 
συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης.
Αγίου Νικολάου 20, Δημητριάδος,  

τηλ.: 24210 82310
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Άγιος Λαυρέντιος
Απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια, 
όμως ήγγικεν η ώρα. Το χαμένο ανάμεσα σε αγριοκαστανιές 
και πελώρια πλατάνια χωριό του Αγίου Λαυρεντίου 
αποκαλύφθηκε, δεν είναι πια μυστικό για λίγους. Μικροί 
κομψοί ξενώνες, αρχοντικά πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής 
και μυστικά ξωκλήσια ομορφαίνουν τον ανερχόμενο 
προορισμό που απέχει 21χλμ. από τον Βόλο.

Βυζίτσα
Με ένα δίκτυο πέτρινων καλντεριμιών, ανακαινισμένα 
εκ βάθρων αρχοντόσπιτα και περίτεχνες κρήνες με 
σκαλισμένα μάρμαρα, κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα 
στους καλύτερα διατηρημένους οικισμούς της Ελλάδας. Από 
500μ. υψόμετρο, μοιράζει ματιές στον Παγασητικό και το 
λημέρι των Κενταύρων, το Πήλιο.

Γορίτσα...
...ή αλλιώς ο Λυκαβηττός του Βόλου. Ο λόφος της Γορίτσας 
υψώνεται ανατολικά της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, 
περίπου 200μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 
ουσιαστικά οριοθετεί τα «σύνορα» Βόλου-Πηλίου. Φτάστε 

ως την κορυφή του για να ανάψετε ένα κεράκι στην 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και αφήστε το βλέμμα να 
χαθεί στο μπλε του Παγασητικού και την παραλία της Αγριάς. 
Τα απομεινάρια άγνωστης αρχαίας ακρόπολης, την οποία 
πιθανόν να ίδρυσε ο Φίλιππος ο Β’, μαρτυρούν ότι ο τόπος 
κατοικήθηκε ανάμεσα στο 316-298π.Χ. Κατηφορίζοντας, 
δείτε το προσκύνημα της Παναγίας Γορίτσας ή Τρύπας, μέσα 
σε σπηλιά.

Δράκεια
Πήρε το όνομά της από τον Δράκο, τον πρώτο οικιστή, ή 
από τη λέξη drag που στα σλάβικα σημαίνει ομορφότοπος; 
Η δεύτερη εκδοχή ταιριάζει περισσότερο στις ιστορικές 
αναφορές που θέλουν τη Δράκεια πλημμυρισμένη από 
μεγαλειώδη αρχοντικά με ξυλόγλυπτα ταβάνια, τοιχογραφίες 
του 18ου αιώνα και σκαλιστές πόρτες. Δυστυχώς, το 
πηλιορείτικο χωριό που χτίστηκε σε υψόμετρο 500μ. από 
«ξενιτεμένους» Ηπειρώτες έχασε το «χρώμα» του, όταν το 
ξύπνημα του Εγκέλαδου το 1955 κατέστρεψε τα υπέροχα 
κτίσματά του. Ωστόσο, διατηρούνται τα πλακόστρωτα 
λουλουδιασμένα καλντερίμια και η κεντρική πλατεία, η 
παλαιότερη –όπως λέγεται- στο βουνό των Κενταύρων.   
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                           σαν ζωγραφιά στο βουνό των Κενταύρων, διάσπαρτα μνημεία ξεχασμένα 
από το χρόνο και σημεία που φλερτάρουν με το κύμα του Παγασητικού και τις 
χιονισμένες πλαγιές, πλάθουν το αλφάβητο του Πηλίου, από το Α ως το Ω.

Χωριά

Το αλφαβητάρι του χειμώνα

Πήλιο

Ελληνομουσείον
Προέκυψε από τη συνένωση της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς και 
της σχολής που ίδρυσε ο επίσκοπος Δημητριάδος Ιωαννίκιος 
γύρω στο 1700. Στο αρχαιότερο σχολείο του Πηλίου δίδαξαν 
κυρίως ιερομόναχοι, ενώ στα θρανία του μαθήτευσαν διάσημες 
προσωπικότητες όπως ο Ρήγας Φερραίος. Το Ελληνομουσείο της 
Ζαγοράς έδωσε πολιτιστική ώθηση στην περιοχή, ωστόσο έπαψε να 
λειτουργεί όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Έκτοτε έχει μπει 
λουκέτο...

Ζαγορά
Το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι της γης των Κενταύρων, 
περικυκλωμένο από πυκνά παραμυθένια δάση, απολαμβάνει 

τα «προικιά» της φύσης. «Ο τόπος πίσω από το βουνό» -αυτό 
σημαίνει Ζαγορά στα σλάβικα- παραδόξως απέκτησε φήμη χάρη 
στο στόλο του, καθώς οι κάτοικοί του διέπρεψαν στο εμπόριο 
κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Στις μέρες μας το όνομά του είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τα κορυφαίας ποιότητας μήλα Ζαγορίν, 
τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτείτε. Το ταξίδι σας 
στη Ζαγορά «επιβάλλει» μία επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, «σπίτι» 
σπάνιων συλλογών, κι ένα πέρασμα από τα γραφικά ξωκλήσια 
με τις προβυζαντινές εικόνες. Αν το σκι είναι το «φόρτε» σας, το 
Χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες απέχει μόλις 20χλμ από τη 
Ζαγορά.

Ηλιογέννητη
Ποιητική επωνυμία για ένα από τα πρώτα πανδοχεία του Πηλίου 

φωτό: Χρήστος Δράζος

φωτό: Χρήστος Δράζος



Πορταριά, Πήλιο, 
τηλ.: 24280 99042, 99046, 99048, 

 fax: 24280 99600,
e-mail: info@despotiko.gr, www.despotiko.gr

που άρχισε να λειτουργεί τη δεκαετία του 1920. Μόνο χαλάσματα 
έχουν απομείνει να θυμίζουν ότι εκεί φιλοξενούνταν οι συγγενείς 
αρρώστων από όλα τα Βαλκάνια που ακολουθούσαν θεραπευτικές 
αγωγές στο σανατόριο του γιατρού Γεώργιου Καραμάνη. Μπορείτε 
να το δείτε, οδηγώντας 9χλμ. μετά την Πορταριά και στρίβοντας στα 
αριστερά.

Θεοξένεια
Περί τα 1900 είχε τη φήμη του πολυτελέστερου και μεγαλύτερου 
ξενοδοχείου των Βαλκανίων. Εν έτει 2010 αναπαλαιώνεται, με 
σκοπό να ξαναβρεί κάτι από τη χαμένη αίγλη του παρελθόντος. Το 
αλλοτινό καμάρι της Πορταριάς ξεπροβάλλει στην πλατεία Μελίνας 
Μερκούρη εγκαταλελειμένο, θυμίζοντας το μαρτυρικό τέλος του. 
Το 1940 το επίταξαν οι Ιταλοί και το 1944 καταστράφηκε, όταν οι 
Γερμανοί πυρπόλησαν το χωριό.

Ιωλκός
Η πατρίδα του Ιάσωνα, από όπου απέπλευσαν τα καράβια των 
Αργοναυτών, εικάζεται ότι βρισκόταν στους πρόποδες του Πηλίου 
και συγκεκριμένα στη θέση που βρίσκονται τα χωριά Ανακασιά και 
Άγιος Ονούφριος. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο...

Κατηχώρι
Δύο οικισμοί, το Άνω και Κάτω Κατηχώρι, με όμορφα σπίτια και 
ξενώνες να κάνουν την εμφάνισή τους στο τουριστικό γίγνεσθαι 
της περιοχής. Στο Άνω Κατηχώρι, περάστε μια βόλτα από το 
βυζαντινό ναό του Αγίου Αθανασίου και δείτε το δημοτικό μουσείο-
ελαιοτριβείο. Το Κάτω χωριό φημίζεται για τα γραφικά ξωκλήσια και 
τα ψητοπωλεία του.

Λεχώνια (Άνω και Κάτω)
Από τα Άνω Λεχώνια αρχίζει το σύντομο ταξίδι ο  θρυλικός 
Μουντζούρης. Ο καρβουνιάρης του Πηλίου –μόνο στο όνομα πλέον, 
γιατί κινείται με ντιζελομηχανή- ανηφορίζει προς τις Μηλιές, 
διαγράφοντας πορεία 13χλμ. πάνω σε στενότατες σιδηροτροχιές. Η 
διαδρομή πάνω από γεφύρια του Εβαρίστο ντε Κίρικο και δίπλα από 
δασωμένες πλαγιές διαρκεί μιάμιση ώρα. Υπομονή μέχρι το Πάσχα 
που αρχίζουν τα δρομολόγια του Σαββατοκύριακου 

(διαρκούν ως 31 Οκτωβρίου).
Τηλ. πληροφοριών: 24210 25330, 24056 28555

Μακρινίτσα
«Μπαλκόνι του Πηλίου» την είχε αποκαλέσει ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος όταν την είχε πρωτοδεί, γοητευμένος από τα 
καρτποσταλικά σκηνικά που ξεδιπλώνονταν μπροστά στα μάτια του. 
Στη Μακρινίτσα με τους πύργους και τα τοξωτά γεφύρια,  το διάσημο 
καφενείο του Θεόφιλου με τη θρυλική τοιχογραφία του λαϊκού 
ζωγράφου συγκεντρώνει υποψιασμένους ταξιδιώτες. 

Νταμούχαρη
Οι μετοχές της στο χρηματιστήριο των αξιών του Πηλίου ανέβηκαν 
όταν έκανε την εμφάνισή  της στην ταινία “Mama mia!”. Κι αυτό 
να μην είχε συμβεί, το φυσικό λιμανάκι πάλι θα κέρδιζε τους 
επισκέπτες. Ο κουκλίστικος οικισμός με τα λιθόχτιστα σπίτια είναι 
κτισμένος δίπλα στο κύμα, ωστόσο συνδέεται με την Τσαγκαράδα 
μέσω του παλιού λιθόστρωτου και του κεντρικού δρόμου.

Ξουρίχτι
Μικρό σαν ζωγραφιά, στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πηλίου, 
ατενίζει την αρχοντική Τσαγκαράδα ακριβώς απέναντι. Υπάρχει 
καλντερίμι που τα συνδέει, ωστόσο απευθύνεται σε γερούς λύτες, 
καθώς περνάει μέσα από φαράγγι και “διασχίζει” τον Μυλοπόταμο. 
Όμορφο το μικρό θεατράκι του, 1.000 θέσεων με μοναδική 
ακουστική.

Οβριός
Ήσυχη, αμμουδερή παραλία κάτω από το εγκαταλελειμένο χωριό-
φάντασμα Μιτζέλα που ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Αν και 
καλοκαιρινό spot, ενδείκνυται για διαδρομές πεζοπορίας μέσα από 
πυκνές συστάδες δέντρων.

Πορταριά
Η πύλη στο φυσικό κάλλος, αυτό είναι η Πορταριά, μόλις 13χλμ. 
από το Βόλο. Το δημοφιλές χωριό του χειμώνα είναι γεμάτο από 
αρχοντικά, τα οποία πλέον λειτουργούν ως πολυτελείς ξενώνες, 
ταβέρνες και ατμοσφαιρικά cafe. Τα πηλιορείτικα κτίσματα είναι 
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δείγμα της ευημερίας του τόπου, καθώς τον 18ο αιώνα είχε ανθίσει 
το εμπόριο. Το πρώτο Νηπιαγωγείο της Ελλάδας, το Αθανασάκειο 
κάνει την εμφάνισή του στο κεντρικό καλντερίμι, ενώ παρακάτω 
ακολουθεί το αρχοντικό Αθανασάκη, ένα μοναδικό πάντρεμα πέτρας 
και ξύλου. Ακολουθήστε τα χνάρια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
περπατήστε και ξαποστάστε στην κρήνη του Δεσποτικού, όπου 
δροσιζόταν με γάργαρο νερό και αφεθείτε στη μαγεία του τοπίου 
που θέλει τον Παγασητικό να διακρίνεται από την Πορταριά. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε την ονοματοδότρια του χωριού 
Παναγία Πορταρέα!

Ράσοβα
Στο μέσον της διαδρομής Ζαγορά-Πουρί, στρίβοντας αριστερά σε 
χωματόδρομο, θα συναντήσετε την Παναγιά της Ράσοβας. Για να 
ακριβολογούμε, ό,τι έχει απομείνει μόνο το καθολικό της μονής που 
πρωτοοικοδομήθηκε τον 13ο αιώνα. Δείτε τους χαρακτηριστικούς 
τρούλους από την πηλιορείτικη πέτρα. 

Σουραυλού
Παναγιά η Σουραυλού. Το ομολογουμένως περίεργο προσωνύμιο 
οφείλεται σε ένα τοπικό έθιμο σύμφωνα με το οποίο ανήμερα της 
γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής, οι κάτοικοι του Αγίου Λαυρεντίου 
φτιάχνουν μικρά σουραύλια από χλωρά κλαδιά στον περίβολο της 
γραφικής εκκλησίας.

Τσαγκαράδα
Αφήνετε το Βόλο πίσω σας και οδηγείτε για 51χλμ. Το βασιλικό χωριό 
είναι «κρυμμένο» ανάμεσα σε οξιές, καστανιές και βελανιδιές 
που δίνουν χρώμα και ζωή στην ανατολική πλαγιά του βουνού. 
Τέσσερις συνοικίες, τοξωτά γεφύρια, πλατάνια, παλιά αρχοντικά και 
τη φημισμένη παραλία του Μυλοποτάμου, όλα θα τα βρείτε στην 
Τσαγκαράδα.

Υψόμετρο
Το «εξοχικό» των δώδεκα θεών του Ολύμπου βρίσκεται σε 1.624μ. 
υψόμετρο. Κεντημένο με άγριες χαράδρες, απότομες πλαγιές και 
πλούσια βλάστηση, καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι του νομού 
Μαγνησίας, συναντώντας το όρος Όσσα στα βόρεια και το Τισαίο στον 
βορρά.

Φακίστρα
Δεν ταιριάζει με το χειμωνιάτικο αλφαβητάρι μας, ωστόσο η άγρια 
παραλία της Φακίστρας δίκαια έχει κερδίσει μια θέση σ’αυτό χάρη 
στη θαλασσοσπηλιά όπου λειτουργούσε το Κρυφό Σχολειό της 
Τσαγκαράδας. Η παράδοση ήθελε έναν ασκητή να κατοικεί στη 
σπηλιά από το 1668, διδάσκοντας τα παιδιά που έρχονταν εδώ, πλάι 
στο εικόνισμα της Παναγιάς της Μεγαλομάτας. 

Χάνια
Μικρός πηλιορείτικος οικισμός, ο τελευταίος πριν το κουκλίστικο 
χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες. Θα οδηγήσετε 26χλμ. 
από τον Βόλο και θα ανεβείτε στα 1.200μ. υψόμετρο, για να 
γνωρίσετε τα Χάνια. Στη θέση των παλιών πανδοχείων όπου 
διανυκτέρευαν ταξιδιώτες και έμποροι –εξ ου και το τοπωνύμιο-, 
έχουν δημιουργηθεί cozy ξενώνες και ταβέρνες. Όσοι έχουν σκοπό 
να χαράξουν τις πίστες του χιονοδρομικού με τη μοναδική θέα στον 
Παγασητικό και το Αιγαίο, τα επιλέγουν ως βάση τους.

Ψηλή Πέτρα
Μία από τις πιο χαμηλές κορυφές της θερινής κατοικίας των θεών. 
Σε υψόμετρο 1.122 μ. «φιλοξενεί» δάση οξιάς, καστανιάς και 
βελανιδιάς. Άλλες κορυφές είναι ο Πουριανός Σταυρός, ο Γολγοθάς, 
το Φλάμπουρο κλπ.
Ώρα να ετοιμάσετε βαλίτσες για τη θερινή κατοικία των θεών. Να 
θυμάστε ότι ένα Σαββατοκύριακο δεν είναι ποτέ αρκετό για το 
ανεξάντλητο Πήλιο..
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Από Αθήνα θα ταξιδέψετε στο Βόλο με δικό σας όχημα, διανύοντας 320χλμ. σε περίπου 4 ώρες. Θα περάσετε το λόφο της 
Γορίτσας και θα ανηφορίσετε προς τα χωριά του Πηλίου.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με ιστορία 94 χρόνων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς αποτελεί σημαντική 
οικονομική μονάδα του νομού Μαγνησίας που συγκεντρώνει, συντηρεί, συσκευάζει και 
διακινεί σχεδόν το 100% της παραγωγής μήλων της περιοχής. Προμηθευτείτε τα φρούτα 
με την επωνυμία Ζαγορίν, για αξεπέραστη γεύση. 
info: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, τηλ.: 24260 22450, www.zagorin.gr

ΔΙΑΜΟΝΗ

Hotel Despotiko
Όπως επιβάλλει το 
όνομά του, το αρχοντικό 
του1859 δεσπόζει στη 
γραφική Πορταριά, 
αγναντεύοντας βουνό και 
θάλασσα. Διαθέτει χώρους 
υψηλής αισθητικής και 
41 φινετσάτα δωμάτια με 
διαφορετικό decor και όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις. 
Highlight το πλούσιο, 
παραδοσιακό πρωινό του.
Πορταριά, τηλ.: 24280 99042, 99046, 99048, 
www.despotiko.gr

Stevalia boutique hotel & spa
Αρχοντικό ύφος, διακριτική πολυτέλεια, μοντέρνος σχεδιασμός και ζεστή 
φιλοξενία συνθέτουν 
το προφίλ του Stevalia. 
Δεκαεπτά δωμάτια και 
σουίτες περιμένουν 
όσους επιθυμούν να 
κοιμούνται και να 
ξυπνούν κοιτάζοντας 
κατάματα τον 
Παγασητικό. Όσο για 
το spa του, αποτελεί 
πραγματική όαση 
χαλάρωσης.
Κατηχώρι Πορταριάς, τηλ.: 24280 90199, www.stevalia.gr

12 months luxury resort
Ένα μικρό χωριό 14 
διαμερισμάτων που 
δίνει άλλο νόημα στη 
λέξη «διακοπές». Με 
πληθώρα παροχών, 
όπως spa, εστιατόριο, 
συνεδριακό κέντρο 
και cafe, μάλλον 
δεν θα σκεφτείτε να 
«ξεμυτίσετε» από τους 
χώρους του.
Τσαγκαράδα, τηλ.: 24260 48894-95, www.12hotel.gr

Κενταύρεια Σύναξη
Μια ολοκληρωμένη 
πρόταση διαμονής, 
φαγητού και διασκέδασης 
στην Πορταριά! Το 
συγκρότημα περιλαμβάνει 
τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια «Χείρωνας», 
το εστιατόριο «Φόλος» 
και το καφεγλυκοποτείο 
«Νέσσος». Επιλέξτε ένα 
από τα 9 δίκλινα δωμάτια, 
γευτείτε γίδα βραστή με 
λαχανικά και τραχανά στο 
εστιατόριο και δοκιμάστε γλυκό μήλο στο café.
Κεντρική πλατεία Πορταριάς, 
τηλ.: 24280 99079, 24270 21428, 6944 535837

Άμπελος
Ο chef προτείνει πιάτα από τη διεθνή κάρτα, 
«παντρεμένα» με ελληνικές μαγειρικές 
συνήθειες. Εντός του Stevalia boutique hotel 
& spa.

Κρίτσα
Σερβίρονται τοπικές σπεσιαλιτέ όπως 
τηγανητά χόρτα με αυγά και καλοψημένα 
κρεατικά σχάρας.
Πορταριά, τηλ.: 24280 99121

Δρυάδων γεύσεις
Απευθύνεται στους λάτρεις της 
κρεατοφαγίας.
Άγιος Λαυρέντιος, τηλ.: 24280 96110

  ΦΑΓΗΤΟ



                περπατάς σε πράσινες όχθες με χιονισμένες βουνοκορφές αντίκρυ σου, να 
απολαμβάνεις ποδηλατάδα πλάι σε γαλήνια νερά, να γυρνοβολάς σε δασωμένα 
νεραϊδοχωριά και να γεύεσαι φρέσκια πέστροφα σε unique ταβέρνες. Αυτό είναι το 
ιδανικό σενάριο διακοπών στη λίμνη Πλαστήρα. 

Να

Χάρμα οφθαλμών!

Λίμνη Πλαστήρα
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Από το 1928 ταλάνιζε τον Νικόλαο Πλαστήρα το πρόβλημα 
της υδροδότησης του νομού Καρδίτσας... Στην προσπάθειά 
του να δώσει λύση, οδηγήθηκε στη φαεινή ιδέα κατασκευής 
φράγματος που θα εγκλώβιζε τα νερά του Μέγδοβα, 
παραπόταμου του Αχελώου στο οροπέδιο της Νεβρόπολης 
(μεγάλη αγροτική περιοχή). Το όνειρο του Αγραφιώτη 
πολιτικού από το Μορφοβούνι άρχισε να παίρνει σάρκα 
και οστά το 1955, όταν ξεκίνησαν τα έργα δημιουργίας της 
τεχνητής λίμνης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το φράγμα 
μήκους 200μ. και ύψους 83μ. έγινε η τρανή απόδειξη 
ότι ενίοτε η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον 
κάνει θαύματα. Δυστυχώς, ο Πλαστήρας είχε «φύγει» 
πριν προλάβει να δει υλοποιημένη την έμπνευσή του. Η 
παραμυθένια υγρή αγκαλιά στις πλαγιές των Αγράφων 
εξελίχτηκε σε προορισμό παντός καιρού και τα παρόχθια 
χωριουδάκια της γνώρισαν τον τουρισμό. 

Παρά τη λίμνη
Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να βιώσεις τη μαγεία, 
γιατί οι γαλαζοπράσινες αποχρώσεις των νερών, η οργιώδης 
βλάστηση των Αγράφων και οι γερές δόσεις οξυγόνου που 
εισχωρούν στα πνευμόνια σου, ξεπερνούν τις προσδοκίες 
σου. Περίπου 55χλμ. καλύπτει η οδήγηση περιμετρικά 
του υγρού βασιλείου της λίμνης Πλαστήρα, με μικρές 
κοινότητες κι ελατοδάση να βάλλουν το οπτικό σου πεδίο. 
Από Καρδίτσα, ακολουθείς πιστά τις πινακίδες για το 
Φράγμα, την πύλη στον νεραϊδότοπο που θα σε βάλει για τα 
καλά στο κλίμα της περιοχής. Το Νεοχώρι θα τολμήσει να 
σε κρατήσει στα εδάφη του, καθώς εδώ συγκεντρώνονται 
πολλοί ξενώνες με θέα... λίμνη. Το δέλεαρ του να ξυπνάς 

και να κοιμάσαι με τον γαλάζιο όγκο στα μάτια σου ισχυρό. Η 
επιλογή δική σου. Μετά το εν λόγω κεφαλοχώρι, η Νεράιδα 
(όνομα και πράγμα) στα 5χλμ., καλά κρυμμένη στο δάσος 
και στη συνέχεια τα Καλύβια Πεζούλας. Τίποτα δεν λείπει 
από το full «εξοπλισμένο» χωριό! Προσεγμένα καταλύματα, 
ταβέρνες, cafe, μαγαζάκια τοπικών προϊόντων (εξαιρετικά 
βοτάνια και μέλι), οργανωμένες πλαζ και αθλητικές 
δραστηριότητες. Τι άλλο να ζητήσεις; Ίσως γνωριμία με 
την πατρίδα του Πλαστήρα, το Μορφοβούνι, και οινικές 
απολαύσεις στον Μεσενικόλα. Όλα γίνονται.

Εκτός πορείας
Παρεκκλίνοντας λιγάκι από την παραλίμνια πορεία σου, 
θα βρεθείς στο Μουζάκι (28χλμ.από την Καρδίτσα). Η 
κωμόπολη βρίσκεται υπό την προστασία των ορεινών 
όγκων που την πλευρίζουν, με την εικόνα να μένει 
ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη σου. Το επίθετο 
«γραφική» δεν της προσιδιάζει διότι είναι σχετικά νέα. 
Οι Ιταλοί την πυρπόλησαν το 1943, αφανίζοντας κάθε 
ίχνος παραδοσιακού στοιχείου. Ωστόσο, το Μουζάκι έχει 
άλλες χάρες... Πολύ κοντά του βρίσκεται η Λαζαρίνα 
και το Ιπποφορβείο Ippotour, όπου εκτρέφονται άλογα 
ιπποδρομίας και αποκαλύπτονται τα μυστικά των 
μανιταριών. Το χωριό Μαυρομμάτι υπερηφανεύεται 
για τη σπηλιά του Γεώργιου Καραϊσκάκη στο ομώνυμο 
αισθητικό άλσος, ενώ η Κρυοπηγή για τον μικρό ζωολογικό 
κήπο της Αγροικίας Φώτη. Κάθε οικισμός γύρω από τη 
λίμνη Πλαστήρα κρύβει μυστικά που περιμένουν να τα 
ανακαλύψεις. Το μόνο που απαιτείται από εσένα, ταξιδιώτη, 
είναι ελεύθερος χρόνος!
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Νεοχώρι Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 93333

24410 93252
24410 93380
24410 93382

www.naiades.gr
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Η άφιξή του ανέβασε ψηλά τον πήχη στο χώρο των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων της περιοχής, θέτοντας νέα standards φιλοξενίας. Με δάση 
βελανιδιάς, καστανιάς και πεύκης να το περιβάλλουν «στοργικά» και το 
Μουζάκι μπροστά στα πόδια του, δίκαια θεωρείται το στολίδι της Δυτικής 
Θεσσαλίας. Απλωμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία-κλειδί της Καρδίτσας, 
προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δημοφιλή τουριστικά θέρετρα όπως είναι η 
λίμνη Πλαστήρα (13χλμ.), το Περτούλι (35χλμ.) και τα Μετέωρα (37χλμ.). Το 
πολυτελέστατο Mouzaki Palace Hotel & Spa έχει στο δυναμικό του 40 δωμάτια, 
2 σουίτες και 4 δωμάτια για Α.Μ.Ε.Α., όλα με τις απαραίτητες σύγχρονες ανέσεις. 

Πάγιο μοτίβο τους η διακριτική πολυτέλεια και η επίπλωση νεοκλασικού στυλ 
που εξιτάρει την αισθητική. Το ξενοδοχείο δικαιολογεί τα 4 αστέρια του με το 
εστιατόριο ΑΜΒΡΟΣΙΑ, μεσογειακών γεύσεων, την εντυπωσιακή εξωτερική 
πισίνα, τη συνεδριακή αίθουσα και με πλήθος άλλων παροχών. Το ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
SPA, εξοπλισμένο με εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο, προσφέρει θεραπείες 
περιποίησης προσώπου και σώματος, μασάζ, μαγικιάζ, υπηρεσίες κομμωτηρίου 
και solarium, ολοκληρώνοντας την εμπειρία διαμονής στο Mouzaki Hotel & Spa. 
Mουζάκι, τηλ.: 24450 43450-52
 www.mouzakipalace.com

Mouzaki Palace Hotel & Spa
 Έτσι εκφράζεται η πολυτέλεια! ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ

Οδικώς, μέσω Δομοκού και διανύοντας περίπου 300χλμ. 
μέχρι την Καρδίτσα. Στα χωριά της λίμνης Πλαστήρα θα 
φτάσετε ακολουθώντας κατεύθυνση προς το Φράγμα και την 
Καστανιά. 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Αγροικία Φώτη
Μια διαφορετική πρόταση που 
ισοδυναμεί με εμπειρία ζωής, 
«κρύβεται» στις καταπράσινες 
πλαγιές της Κρυοπηγής. 
Αυτόνομες μεζονέτες και 
bungalows θα «στεγάσουν» 
τη διαμονή σας, η ταβέρνα 
Λαδόκολα θα αναλάβει τις 
γαστρονομικές σας αναζητήσεις 
στην περιοχή σερβίροντας 
πιάτα με κυνήγι και ντόπιες 
σπεσιαλιτέ, ενώ το Θεσσαλικό ζωολογικό πάρκο με τα σπάνια 
είδη ζώων (μαϊμουδάκια, κροκόδειλοι, μουφλόν, λάμα, κλπ.) 
επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη στους επισκέπτες.
Κρυοπηγή Μουζακίου, τηλ.: 24450 42595, www.ladokola.eu

Ναϊάδες
Από την πρώτη στιγμή που θα περάσετε την είσοδό του, θα 
αντιληφθείτε ότι το ατμοσφαιρικό 4* ξενοδοχείο φτιάχτηκε με 
πολύ μεράκι. Το συνταίριασμα πέτρας και ξύλου, η κλασική 
επίπλωση και οι πινελιές πολυτέλειας δημιουργούν ένα 
κομψό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα περισσότερα από τα 48 
δωμάτια και σουίτες έχουν θέα στα φιορδ της γαλάζιας 
καλλονής.  Το Ναϊάδες διαθέτει εστιατόριο ελληνικής 
κουζίνας, café-bar και πισίνα.
Νεοχώρι, τηλ.: 24410 93333, 93252, 93380, 93382, 
www.naiades.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Κληματαριά
Πενήντα χρόνια εμπειρίας είναι αυτά… Από τις πιο παλιές 
ταβέρνες της περιοχής, συνεχίζει να «υπηρετεί» τους 
καλοφαγάδες, προτείνοντας χωριάτικες πίτες, κρεατικά και το 
τοπικό τυρί τσαλαφούτι.
Καλύβια Πεζούλας, τηλ.: 24410 92027

Φαγοτόπι
Οι αυθεντικές τοπικές σπεσιαλιτέ από τα αγνότερα υλικά 
υιοθετούν μοντέρνα άποψη και σερβίρονται γύρω από το 
στρογγυλό τζάκι. Must το αγριογούρουνο με δαμάσκηνα και 
κάστανα, οι χυλοπίτες φουρνάτες και η σαλάτα με καπνιστή 
πέστροφα.
Καλύβια Πεζούλας, τηλ.: 24410 92998

SPORTS

Στα Καλύβια Πεζούλας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τη λίμνη 
Πλαστήρα με άλλο μάτι και συγκεκριμένα να κάνετε ιππασία, 
τοξοβολία, κανό και βόλτα με υδροποδήλατο (Tavropos, τηλ.: 
24410 92552). Εναλλακτικά, μπορείτε να ανηφορίσετε για 
το Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων και το μικρό χιονοδρομικό 
κέντρο στη θέση Καραμανώλη. 



Σε μια ονειρική τοποθεσία της Δυτικής Θεσσαλίας, αγκαλιασμένο από 
βελανιδιές, καστανιές και πεύκα, το Mouzaki Hotel & Spa «αγναντεύει» το 
ανυπέρβλητο φυσικό τοπίο. Χτισμένο σε στρατηγική τοποθεσία, μόλις 20 λεπτά 
από την πόλη της Καρδίτσας και 15 από την πόλη των Τρικάλων, αποτελεί 
το ιδανικό εφαλτήριο για τις εξορμήσεις σας στη λίμνη Πλαστήρα (13χλμ.), το 
Περτούλι  (35χλμ.) και τα Μετέωρα  (37χλμ.). Νιώστε τη ζεστή φιλοξενία και 
απολαύστε υπηρεσίες 4* στο Mouzaki Hotel & Spa…



Γειτονιές του χειμώνα

Νομός Τρικάλων

            κοντέρ έχει γράψει τα 330χλμ. που απαιτούνται για να φτάσουμε στα Τρίκαλα. Ένα 
χαμόγελο διαγράφεται στα χείλη μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε φτάσει στην 
«Ιθάκη» μας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας. Βιαζόμαστε να περάσουμε το 
μεταλλικό γεφύρι που έστησαν Γάλλοι μηχανικοί το 1886 πάνω από τον ποταμό Ληθαίο, 
απέναντι από την Πλατεία Ηρώων. Να δούμε τα νερά να ταξιδεύουν από τα Αντιχάσια 
όρη προς τον Πηνειό, να κοιτάξουμε κατάματα τον Ασκληπιό (το μαρμάρινο άγαλμα του 
μεγάλου γιατρού της αρχαιότητας) και να γυρίσουμε νοερά πίσω, στα χρόνια της αρχαίας 
Τρίκκης. Βιαζόμαστε να ζήσουμε τα Τρίκαλα που τόσο έχουμε αγαπήσει.

Το
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Καστράκι Τρικάλων, Μετέωρα Καλαμπάκα,   
τηλ.: 24320 78260

www.dellasboutiquehotel.com,  
e-mail: info@dellasboutiquehotel.com 



Η Τρίκαλος πόλη
Έχοντας επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια, 
υιοθετούμε ξανά παλιές, καλές συνήθειες. Δίνουμε 
τα σέβη μας στον Ληθαίο και αφήνουμε τον αχό των 
νερών του να μας συνεπάρει. Από τη γλυκιά μας 
λήθη, μας βγάζει ο «πειρασμός» της Ασκληπιού, 
με τα μοδάτα cafes-bars, τα μεζεδοπωλεία και τα 
εμπορικά καταστήματα. Ένα τραπεζάκι μπροστά 
στην περαντζάδα είναι ό,τι πρέπει για τον πρώτο 
καφέ της ημέρας ή για το τελευταίο ποτό της 
νύχτας! Είναι τόσο αναπαυτικές οι πολυθρόνες μας 
που μόνο ένα πράγμα μπορεί να μας κάνει να τις 
αποχωριστούμε: η πρασοτηγανιά. Η αξεπέραστη 
τρικαλινή σπεσιαλιτέ δίνει και παίρνει στα Παλιά 
Μανάβικα. Το πιο νόστιμο κομμάτι της πόλης 
κάποτε ήταν η γειτονιά του αγοραίου έρωτα. Οι οίκοι 
ανοχής αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες 
οπωροκηπευτικών, για να μετατραπούν τελικά 
σε ταβέρνες και μεζεδοπωλεία. Αποφασίζουμε 
να παρεκκλίνουμε της πορείας μας, γνωρίζοντας 
πως εκεί που τελειώνουν τα Μανάβικα, αρχίζει το 
Βαρούσι. Στην ανατολική πλευρά του Φρουρίου, η 
παλιά πόλη των Τρικάλων ζει στη δική της εποχή. 
Εντυπωσιακά δίπατα σπίτια με σαχνισιά από 
τον 18ο αιώνα, εκκλησιές και νέες κατασκευές 
κερδίζουν επάξια τα κλικ της φωτογραφικής μας 
μηχανής. Κάπου ανάμεσα στα σοκάκια, το Ρολόι 
ξεπροβάλλει δειλά-δειλά. Πρέπει να ανηφορίσουμε 
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προς το Φρούριο για να το θαυμάσουμε σε όλη 
του τη μεγαλοπρέπεια. Περνάμε την πύλη του 
Κάστρου... Ο πύργος του Ωρολογίου μάς προκαλεί 
να «σκαρφαλώσουμε» στην κορυφή του και να 
απολαύσουμε υπέροχα πανοραμικά πλάνα.

Μετέωρα, οι βράχοι της πίστης
Μια ευθεία 22χλμ. κρατά μακριά τα Τρίκαλα 
από την Καλαμπάκα. Οι 1.000 περίπου 
πελώριοι γκρίζοι γεωλογικοί σχηματισμοί που 
ορθώνονται επιβλητικά 300μ. πάνω από το 
έδαφος στο βορειοδυτικό άκρο της Θεσσαλίας, 
συγκαταλέγονται στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Οι απορίες μας σχετικά με τη δημιουργία των 
Μετεώρων δεν έχουν βρει απάντηση, γνωρίζουμε 
όμως πως ιδρύθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο 
μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Κατά τον 
11ο αιώνα, ασκητές βρήκαν στα κοιλώματα 
τα ιδανικά ησυχαστήρια. Έτσι οργανώθηκαν οι 
πρώτες σκήτες και ακολούθως οι μονές. Από 
τις 24 «αετοφωλιές» της Ορθοδοξίας, μόνο 6 
λειτουργούν σήμερα (Μεγάλο Μετέωρο, Μονή 
Αγίου Στεφάνου, Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Αγίας 
Τριάδας, Βαρλαάμ και Ρουσάνου. Εκτός από τόπος 
προσευχής, τα Μετέωρα είναι και ο παράδεισος 
του Έλληνα αναρριχητή, με 50 βράχους και 80 
κορυφές στη διάθεσή του (εξαιρούνται οι βράχοι 
των μοναστηριών).

Ελατοσκέπαστα χωριά
Αλλαγή πορείας προς τα διάσημα χειμερινά 
τουριστικά θέρετρα της Ελάτης και του 
Περτουλίου. Αφήνουμε πίσω μας την Πύλη 
(όνομα και πράγμα, καθώς πρόκειται για την 
είσοδο στα ορεινά του νομού Τρικάλων) και το 
μονότοξο γεφύρι της, έχοντας βάλει στόχο την 
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Ελάτη. Η Τύρνα -για τους ντόπιους- μάς υποδέχεται μετά 
ξύλινων πάγκων, εφοδιασμένων με λογής-λογής τοπικά 
προϊόντα. Ταβέρνες, εστιατόρια και μαγαζάκια με σουβενίρ 
«αραδιάζονται» στον κεντρικό δρόμο. Το τοπίο γίνεται 
ακόμα πιο βουνίσιο, ώσπου η παρουσία ελάτης δίνει τη 
θέση τη σε ένα ξέφωτο. 
Πρόκειται για τα Περτουλιώτικα Λιβάδια που όταν δεν 
καλύπτονται από παχύ στρώμα χιονιού, προσφέρονται 
για τοξοβολία και ιππασία. Να και το μικρό χιονοδρομικό 
κέντρο Περτουλίου, το αγαπημένο spot των σκιέρ της 
περιοχής. Επόμενος σταθμός μας το ίδιο το Περτούλι σε 

1.090μ. υψόμετρο στα δυτικά της Φούρκας. 
Σπίτια με χαρακτηριστικές κόκκινες κεραμοσκεπές ή 
πέτρινες στέγες περιβάλλονται από δάσος ελάτης και 
«αγκαλιάζονται» από τα βουνά Λουπάτα, Αυγό, Κόζιακας 
και Νεράιδα. Η τελευταία θαρρείς έδωσε το όνομά της στο 
γειτονικό Νεραϊδοχώρι. Βετερνίκ η πρώτη ονομασία του 
πνιγμένου στο πράσινο οικισμού με τα απότομα μονοπάτια 
και τα παλιά πέτρινα σπιτάκια. Εδώ, σε μία από τις 
ξακουστές ταβέρνες, αποφασίζουμε να δώσουμε ένα τέλος 
στην περιήγησή μας και να αφήσουμε χώρο για γευστικές 
απολαύσεις!
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Οδικώς με δικό σας όχημα και διανύοντας 328χλμ. σε περίπου 
τέσσερις ώρες. Δρομολόγια εκτελούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. 
Η Ελάτη απέχει 32χλμ. από την πόλη των Τρικάλων, το Περτούλι 
45χλμ., το Νεραϊδοχώρι 50 χλμ., και τα Μετέωρα 22χλμ. Στην 
Καλαμπάκα μπορείτε να φτάσετε και με τρένο από το σταθμό 
Λαρίσης.

  ΔΙΑΜΟΝΗ

Hotel Divani Trikala
Στο πιο κεντρικό 
σημείο της πόλης και 
απέναντι ακριβώς 
από τον ποταμό 
Ληθαίο, προσφέρει 
άμεση πρόσβαση 
στον πολυσύχναστο 
πεζόδρομο της 
Ασκληπιού και όλα 
τα αξιοθέατα των 
Τρικάλων. Διαθέτει 63 άνετα και λειτουργικά δωμάτια με πλήρη 
εξοπλισμό, εστιατόριο, bar και αίθουσα επαγγελματικών συνεδρίων.
Διονυσίου 13, Τρίκαλα, τηλ.: 24310 26915, www.divanitrikala.gr

Dellas Boutique Hotel
Χτίστηκε κάτω από 
τις αετοφωλιές 
της Ορθοδοξίας, 
δίνοντας τη 
δυνατότητα στους 
επισκέπτες να 
απολαμβάνουν 
κάθε στιγμή 
το ειδυλλιακό 
σκηνικό με τους 
γκρίζους βράχους 
από τα deluxe, 
standard και οικογενειακά δωμάτιά του.
Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ.: 24320 78260, www.dellas-hotel.gr

Νιαβής
Οικογενειακό 
ξενοδοχείο στο 
Νεραϊδοχώρι. 
Φιλοξενηθείτε 
σε ένα από τα 19 
περιποιημένα 
δίκλινα, τετράκλινα 
και πεντάκλινα 
δωμάτια και 
δοκιμάστε ελληνικές σπεσιαλιτέ στην ταβέρνα του.
Νεραϊδοχώρι, τηλ.: 24340 91201

ΦΑΓΗΤΟ

Κατώγι
Συγκλονίζει τον ουρανίσκο με 
μοναδικές ελληνικές συνταγές, 
όπως πρασοτηγανιά, αρνάκι 
κλέφτικο και γίδα κοκκινιστή, 
νοστιμιές που «απαιτούν» βαρελίσιο 
κρασί ή κάποια από τις ετικέτες της 
πλούσιας κάβας.
Καραϊσκάκη 58, Τρίκαλα, τηλ.: 24310 20150

Η ταβέρνα του Παναγιώτη
Έτοιμοι να ζήσετε μια πρωτόγνωρη 
γαστρονομική εμπειρία; Πάρτε 
θέσεις στα τραπέζια της ταβέρνας 
του Παναγιώτη, ατενίστε τη θέα 
στον ορεινό όγκο του Κόζιακα 
και τα δάση ελάτης τριγύρω και 
ξεκινήστε την πορεία σας στα 
λημέρια της ελληνικής κουζίνας 
με ντόπια κρεατικά σχάρας ή 
γάστρας, κυνήγια, νόστιμες σούπες και πρωτόγνωρες για τον ουρανίσκο 
γεύσεις όπως κοκκινιστό ζαρκάδι με σταφίδες.
Περτούλι, τηλ.: 24340 91000, www.panagiotistavern.gr

Νιαβής
Άξιος εκφραστής της καλής 
ελληνικής κουζίνας, στην πιο νόστιμη 
εκδοχή της. Οι δύο ταβέρνες με την 
επωνυμία «Νιαβής» στον κεντρικό 
δρόμο του όμορφου Νεραϊδοχωρίου, 
συνεχίζουν την πολυετή παράδοση 
στους ζεστούς, οικείους χώρους 
τους. Ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα 
«εμπλέκονται» σε μια άκρως γευστική υπόθεση κι εν τέλει καταλήγουν 
στο πιάτο σας. Το τραπέζι στρώνεται και τότε αρχίζουν να καταφθάνουν 
χωριάτικες πίτες, ψητά σούβλας, αρνάκι γάλακτος, κοκορέτσι, πιάτα 
αγριογούρουνου και γουρουνόπουλο, όλα καλομαγειρεμένα και 
σε γενναίες ποσότητες. Η σπεσιαλιτέ του καταστήματος, λουκούμι 
κατσικάκι στη γάστρα, δεν έχει ανταγωνιστή, ενώ το ζαρκάδι και 
το ελάφι αναμφίβολα συγκαταλέγονται στις special προτάσεις του 
μενού. Η στρατηγική θέση τους σας δίνει τη δυνατότητα να βρεθείτε 
άμεσα στο Περτούλι (2χλμ.) και στο μικρό χιονοδρομικό του κέντρο 
(7χλμ.).Νεραϊδοχώρι, τηλ.: 24340 91201

 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

Από τα πιο μικρά χιονοδρομικά στη χώρα, σε υψόμετρο 1.170-1.370μ., 
στα λιβάδια Περτουλίου. Διαθέτει 4 πίστες, 5 αναβατήρες και σαλέ.
Τηλ.: 24340 91385



Οι γειτονιές της Μπαρμπούτας και 
της Κυριώτισσας στη Βέροια, μας 
βάζουν στη μηχανή του χρόνου, το 
χιονοδρομικό κέντρο του Σελίου μάς 
βάζει σε λευκούς πειρασμούς και το 
πάρκο της Ελιάς γαληνεύει την ψυχή 
μας. Η Νάουσα, με το καταπράσινο 
Βέρμιο να την «προστατεύει» από 
ψηλά, τους δρόμους του κρασιού 
να μας μεθούν και τα Τρία-Πέντε 
Πηγάδια να μας παρασύρουν στις 
χιονισμένες πίστες τους, διεκδικεί μια 
θέση στην ταξιδιωτική ατζέντα μας. 

Βέροια
Μπαρμπούτα: Η εβραϊκή συνοικία της 
Μπαρμπούτας σού δίνει την εντύπωση 
πως συνδιαλέγεσαι με την ιστορία. 
Το νιώθεις από την πρώτη στιγμή που 
πληροφορείσαι πως εδώ κήρυξε τον 
χριστιανισμό ο απόστολος Παύλος 
και πως εδώ το εβραϊκό γκέτο 
χωριζόταν από την υπόλοιπη Βέροια 
με δύο εισόδους που έκλειναν τη 

δύση και άνοιγαν με την ανατολή. Τα 
φωτογραφικά κλικ της μηχανής σου 
κερδίζουν επάξια οι μπλε προσόψεις 
των καλοδιατηρημένων αρχοντικών, 
ενώ την προσοχή σου τραβάει ο 
αχός των νερών του ορμητικού 
Τριπόταμου. Σήμα κατατεθέν της 
πάλαι ποτέ πλούσιας συνοικίας 
η Συναγωγή των Βαλκανίων, με 
τις λουλουδοστόλιστες λαϊκές 
επιγραφές.

Κυριώτισσα: Στα δρομάκια της 
παραδοσιακής συνοικίας της Βέροιας 
πίσω από το Δημαρχείο, κάποτε 
αντάμωναν Έλληνες και Τούρκοι, 
Εβραίοι και Αθίγγανοι, ενώ σήμερα 
ντόπιοι κι επισκέπτες φτάνουν εδώ 
για το πρώτο ποτό στα γουστόζικα 
μπαράκια... Από το χθες στο σήμερα 
και αντίστροφα σε μεταφέρει η 
Κυριώτισσα, με τα πετρόχτιστα 
κτήρια, τα μακεδονίτικα σαχνισιά, 
τα εκκλησάκια και το επιβλητικό 

αρχοντικό Βλαχογιάννη. Δες ακόμα 
το Ορτά Τζαμί του15ου αιώνα, τα 
τούρκικα λουτρά και το Μεντρεσέ 
Τζαμί, το πιο καλοδιατηρημένο 
οθωμανικό μνημείο της Βέροιας.

Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου: Γεμίζει 
άμα τη αφίξει του χιονιού! Το πρώτο 
οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο 
της χώρας λειτουργεί από το 1934 
στους πρόποδες του όρους Σέλι, 
σε υψόμετρο 1530μ. Εκτός από 
σύγχρονους αναβατήρες και πίστες 
για όλα τα επίπεδα, διαθέτει παιδικές 
χαρές, πίστες δρόμων αντοχής και 
μονοπάτια ορειβασίας.
 Ώρες λειτουργίας: 09:00-16:30
Τηλ.: 23310 49226, 49021

Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας: Η 
σκαπάνη του Μανόλη Ανδρόνικου 
αποκάλυψε το 1976-1980 
τους βασιλικούς τάφους της 
νεκρόπολης των Αιγών. Δίπλα τους 
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            δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ημαθίας έχουν ωριμάσει σαν το 
παλιό καλό κρασί και αξίζει να τις επισκεφθούμε. Καταγράψαμε τα δέκα 
σημαντικότερα σημεία τους, για ένα Σαββατοκύριακο full του πολιτισμού, 
της ιστορίας και της δράσης!

Οι

Μακεδονίτικο δίδυμο

Bέροια - Νάουσα
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«θησαυροί» που ανευρέθησαν, πολύ κοντά στην αρχαία 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μόλις 14χλμ. οδήγησης από 
τη Βέροια απαιτούνται, για να περπατήσεις στον σπουδαίο 
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

Παναγία Σουμελά: Οι Πόντιοι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία 
στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται 
στη μονή του χωριού Καστανιά, 21χλμ. από τη Βέροια. Το 
έργο του ευαγγελιστή Λουκά προσελκύει χιλιάδες πιστούς 
κάθε χρόνο και κυρίως τον Δεκαπενταύγουστο. Επισκέψου 
επίσης, το χώρο της βιβλιοθήκης και θαύμασε τις πολύτιμες 
συλλογές εικόνων, αμφίων και ιερών κειμηλίων.

ΝΑΟΥΣΑ
Τρία-Πέντε Πηγάδια: Το δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο του 
όρους Βέρμιο σε 2.005μ. υψόμετρο, διαθέτει 7 αναβατήρες, 
5 πίστες για όλα τα επίπεδα, chalet, εστιατόριο, café, snow-
bar και ξενοδοχείο. Χάρη στο σύστημα τεχνητής χιόνωσης, 
δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαρείτε το λευκό τοπίο.
Τηλ.: 23320 44981-5, 
www.3-5pigadia.gr

Μουσείο Οίνου και Αμπέλου: Η πόλη του κρασιού 
παρουσιάζει την ιστορία της οινοπαραγωγής στη Νάουσα 
από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, μέσα από το Μουσείο 
Αμπέλου και Οίνου. Εργαλεία, σκεύη και παλιά αντικείμενα 
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συγκαταλέγονται στα εκθέματά του, ενώ δίνονται χρήσιμες 
πληροφορίες για την εξέλιξη των τοπικών οινοποιείων στο 
χρόνο.

Η Σχολή του Αριστοτέλη: Η πυκνή βλάστηση στη θέση 
Ισβόρια, δίπλα στην πηγή του Κεφαλαρίου και 2χλμ. από 
τη Νάουσα, ήταν το τέλειο καμουφλάζ για το ιερό των 
Νυμφών... Ο λατρευτικός χώρος τον 4ο  αιώνα π.Χ. πήρε 
«προαγωγή» και στέγασε τη σχολή του Αριστοτέλη. Ιδρύθηκε 
από τον μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο στα φυσικά σπήλαια 
της περιοχής, όταν προσκάλεσε το μεγάλο φιλόσοφο να 
διδάξει μαθηματικά, ποίηση και φιλοσοφία στον Αλέξανδρο. 
Δυστυχώς η σχολή του Αριστοτέλη λειτούργησε μόνο τρία 
χρόνια.

Άλσος Αγίου Νικολάου: Γη και ύδωρ σε απόλυτη αρμονία... 
Ειδυλλιακό τοπίο με πελώρια πλατάνια, ξύλινα γεφύρια πάνω 
από τις όχθες του ποταμού Αράπιτσα, 3χλμ. μακριά από την 
πόλη της Νάουσας. Μπορείς να προσκυνήσεις στο εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου και να δοκιμάσεις ποταμίσια πέστροφα σε 
μία από τις δεκάδες ταβέρνες του Άλσους.
 
Η θυσία στους Στουμπάνους: Το μνημείο στο δυτικό τμήμα της 
πόλης που «βλέπει» την πεδιάδα της Ημαθίας υπενθυμίζει 
το ηρωϊκό τέλος μια ομάδας γυναικών που γκρεμίστηκαν 
στο βάραθρο Στουμπάνοι μαζί με τα παιδιά τους, για να 
μην πέσουν στα χέρια των κατακτητών. Έκτοτε η Νάουσα 
αποκαλείται «Ηρωϊκή Πόλη... 

2ο χλµ Νάουσας - Σ.Σ. 59200 Νάουσα, ΤΗΛ. 2332020250, 
info@esperideshotel.gr / www.esperideshotel.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Με δικό σας όχημα, διανύοντας περίπου 500χλμ. επί της Ε.Ο. Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. Ακολουθείτε τις πινακίδες για Βέροια, στρίβοντας 
αριστερά, λίγο πριν φτάσετε στη Θεσσαλονίκη. Η Νάουσα απέχει 20χλμ. 
από την πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. Δρομολόγια στις δύο πόλεις 

εκτελούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Esperides Spa Hotel
Καταλαμβάνει περίοπτη θέση 
εντός ενός αγροκτήματος 
4,5 στρεμμάτων και 
«αγναντεύει» τον εύφορο 
μακεδονικό κάμπο. Η Οινάνθη, 
ο Ερμής, η Ιόλη, η Ερωφίλη, ο 
Φροίξος και τα υπόλοιπα δωμάτια με 
ονόματα εμπνευσμένα από την 
ελληνική μυθολογία, περιμένουν 
να σας φιλοξενήσουν. Το διαμαντάκι του Esperides Hotel είναι αναμφίβολα 
το spa, ένας πραγματικός παράδεισος ευεξίας. Αν είστε λάτρεις του σκι, τα 
χιονοδρομικά στο Σέλι και τα 3-5 Πηγάδια βρίσκονται κοντά.
2οχλμ. Νάουσας, 
Σ.Σ. Νάουσας, τηλ.: 23320 20250, 
www.esperideshotel.gr

Villa Elia
Συμπαθητικό ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, με 27 δωμάτια.
Βέροια, τηλ.: 23310 26800, www.hotel-villaelia.gr

ΦΑΓΗΤΟ
Σπονδή
Ρουστίκ πινελιές σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον, με την πέτρα να έχει τον 
πρώτο λόγο. Το μενού της Σπονδής αποτελείται από ελληνικές συνταγές 
και ελαφρώς επηρεασμένα πιάτα από τη διεθνή κάρτα, ανάμεσα στα οποία 
ξεχωρίζουν τα σκαλοπίνια με τέσσερα τυριά, το ψαρονέφρι με κάσιους 
και δαμάσκηνα και οι ταλιατέλες με καπνιστό σολομό. Η όρεξη ανάλογα 
«τραβάει» τσιπουράκι ή εκλεκτό κρασί από την πλούσια κάβα ναουσέικων 
ετικετών.
Ανοιχτά 12:00-24:00 Πλ. Καρατάσου 17, Νάουσα, τηλ./Fax: 23320 22233 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
M.galerie
Κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις μέσα σε 
έξι μήνες λειτουργίας! Σε έναν all day χώρο 
απαράμιλλου γαλλικού στυλ, η μέρα ξεκινά 
ιδανικά με εξαιρετικής ποιότητας καφέ Tonino 
Lamborghini, πλούσια πρωινά και μεγάλη 
ποικιλία σε φρέσκους χυμούς. Αν στην πορεία 
της ημέρας κυριαρχήσει το αίσθημα της 
πείνας, το M.galerie προσφέρει κρουασάν, σαλάτες και κρύα σάντουιτς.
Ανοιχτά από τις 07:30. Μητροπόλεως 42, Βέροια, τηλ.: 23310 63173



Όρµα Αριδαίας, Ν. Πέλλας, 
τηλ.: 23840 94134, 

www.naiades-hotel.gr, 
info@naiades-hotel.gr

                       Πόζαρ, Όρμα, Λουτράκι Αριδαίας, Ράμνο Μπορ... Ιαματικές πηγές, 
χωριά και βαθύσκιωτα φαράγγια συνθέτουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του 
νομού Πέλλας.

Λουτρά

Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ

Φυσικό SPA αξιώσεων!
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Αν μέχρι πρότινος πίστευες ότι οι λουτροπόλεις 
είναι ντεμοντέ, μάλλον έχεις μαύρα μεσάνυχτα περί 
ιαματικών πηγών ή αγνοείς το κορυφαίο φυσικό 
spa της χώρας μας, τα Λουτρά Πόζαρ. Η θέση τους 
στο χάρτη εντοπίζεται στην άκρη της Ελλάδας και 
συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα του νομού Πέλλας, 
3χλμ. από τον οικισμό του Λουτρακίου Αριδαίας.  Οι 
αρχαίοι ημών πρόγονοι γνώριζαν την ύπαρξή τους και 
τα τιμούσαν δεόντως τόσο για τις θεραπευτικές τους 
ιδιότητες όσο και για το εντυπωσιακό σκηνικό που τα 
περιβάλλει. Ποιό είναι αυτό; Νεράκι θερμοκρασίας 
30-39°C αναβλύζει από την κοίτη του ρέματος του Αγίου 
Νικολάου και χύνεται στους «καυτούς» καταρράκτες 
μιας υποβλητικής χαράδρας 33χλμ. Διόλου 
άστοχη, λοιπόν, η σλάβικη ονομασία του ρέματος –
Τόπλιτσα=Θερμοπόταμος, δεν νομίζεις; 

Ο άνθρωπος έβαλε το χεράκι του και καλλώπισε 
την τοποθεσία, προσθέτοντας ξύλινα γεφύρια και 
δημιουργώντας μονοπάτια για αισθητικούς λόγους. 
Και χωρίς αυτά, το τυρκουάζ χρώμα της λίμνης είναι 
από μόνο του λόγος για να γδυθείς και να βουτήξεις. Η 
χημική ανάλυση υδάτινου δείγματος έδειξε ότι το νερό 
μπορεί να ωφελήσει χρόνιους ρευματισμούς, αρθριτικά, 

γυναικολογικές παθήσεις και ποσιθεραπεία. Μόνο αν 
περιμένεις τη σειρά σου υπομονετικά θα «βυθιστείς» στην 
πολυσύχναστη γούρνα και θα νιώσεις την ανακούφιση να 
κατακλύζει κάθε εκατοστό του σώματός σου. Διαφορετικά, 
θα σου συνιστούσαμε να επιλέξεις κάποια από τις prive 
εσωτερικές πισίνες του υδροθεραπευτηρίου (τηλ.: 23840 
91300) ή ατομικό λουτήρα. 

Ράμνο Μπορ...
...θα πει Ίσο Πεύκο. Το φαράγγι του Θερμοπόταμου 
βάζει πινελιές «αγριάδας» στον καμβά των Λουτρών 
και προσθέτει το δικό του λιθαράκι στο φυσικό κάλλος 
της περιοχής, σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες. Στα 
σωθικά του, χαραγμένο μονοπάτι πεζοπορίας περνά 
δίπλα από προϊστορικές βραχογραφίες και δεκαπέντε 
σπήλαια, τα οποία ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του ‘90! Ο 
μεγάλος αριθμός τους οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου 
σπηλαιολογικού πάρκου της χώρας, το Σπηλαιοπάρκο 
Αλμωπίας. Τα ευρήματα των ανασκαφών, μεταξύ των 
οποίων απολιθώματα αρκούδας σπηλαίων 38.000 ετών, 
εργαλεία και πρώιμες βραχογραφίες, εκτίθενται στο 
Φυσιογραφικό και Λαογραφικό Μουσείο Αλμωπίας στα 
Λουτρά και στο δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην 
Αριδαία.

Αποκαλύπτει την luxurious, απρόσμενη πλευρά των Λουτρών Πόζαρ, βάζοντας τον 
προορισμό στα must της ταξιδιωτικής χάρτας. Το επιβλητικό λιθόχτιστο οικοδόμημα, 
βγαλμένο από τα πιο ωραία χειμερινά όνειρα, βρίσκεται εκεί που η θέρμη της γης 
σμίγει με τη δροσιά του αέρα και τη διαύγεια του νερού. Μόλις 2 λεπτά μακριά από 
τις ιαματικές πηγές, το Thermes Pozar Resort σάς 
φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ψυχική ανάταση 
και τη λύτρωση από το σωματικό άλγος. Ο πέτρινος 
χαρακτήρας του αντανακλά  το σεβασμό στα 
παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα, ωστόσο υπό 
το πρίσμα της σύγχρονης αντίληψης στη διαμονή. 
Μεγάλοι, οικείοι χώροι που έχουν κάτι από τη 
θαλπωρή του σπιτιού μας φαντάζουν απέριττα 
πολυτελείς. Πέτρα και ξύλο «συνευρίσκονται» σε 
σουίτες και δωμάτια χωρητικότητας 2-3 ατόμων 
με διαφορετική αισθητική και όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις (internet, δορυφορική TV, κλιματισμός, 
ψυγείο, θέα στο βουνό κ.ά). Χαλαρώστε στο 
προσωπικό σας «καταφύγιο», μπροστά στις 
αναμμένες φλόγες του τζακιού και απολαύστε 
κάθε λεπτό της παραμονής σας στο Thermes Pozar 
Resort. Το ξενοδοχείο διαθέτει, επίσης, café, bar, 
αίθουσα πρωινού και σαλόνι. 
Ιαματικά λουτρά Πόζαρ, Λουτράκι Αριδαίας
Τηλ.: 23840 91165, Fax: 23840 91164
E-mail: info@thermes.com.gr, 
www.thermes.com.gr

Thermes Pozar ResortΑνάταση ψυχής!

Αξέχαστη διαμονή!
Είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του, ο ορισμός της 
φιλοξενίας. Δίπλα στα Λουτρά Πόζαρ και πολύ κοντά στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλαν και αναλαμβάνει να 
μετατρέψει τις διακοπές σας σε αξέχαστη εμπειρία. Σαράντα 
τέσσερα δωμάτια, οικογενειακά διαμερίσματα και σουίτες 
αναλαμβάνουν το ρόλο καθοδηγητή στα μονοπάτια της 
ξεκούρασης και φροντίζουν ώστε να μην σας λείψει τίποτα. Με 
χωρητικότητα 2-4 ατόμων, θεωρούνται ιδανικά για παρέες και 
οικογένειες. Καλείστε να επιλέξετε το δωμάτιο της αρεσκείας 
σας από τρεις κατηγορίες οι οποίες διαφοροποιούνται βάσει 
στιλιστικού ύφους. 
Μοντέρνο, παραδοσιακό ή κλασικό; Όπου και αν γείρει η 
πλάστιγγα, το σίγουρο είναι πως παροχές όπως τζάκι, τηλεόραση, 
κλιματισμός, σάουνα ή υδρομασάζ (στα διαμερίσματα και τις 
σουίτες) αποτελούν κοινό παρονομαστή. Απομένει να αφεθείτε 
και να απολαύσετε την ηρεμία σας δίπλα στο τζάκι, χαζεύοντας 
τον λευκό Βόρα ή να γευτείτε πιάτα της τοπικής κουζίνας στο 
εστιατόριο.

Λουτράκι Αριδαίας
Τηλ.: 23840 91095, 91397, 91073
Fax: 23840 91075
E-mail: info@filoxeniahotel.com.gr
www.filoxeniahotel.com.gr

Filoxenia Hotel

Επωφεληθείτε από τις μεγάλες 

προσφορές του www.luckydeal.gr 

σε πολυτελή εστιατόρια!!!

“Εγγραφείτε τώρα στο www.luckydeal.gr 
και επωφεληθείτε από τις 

ασυναγώνιστες προσφορές μας!”



Extreme sports
Το Λουτράκι σε προκαλεί να αποδείξεις ότι έχεις αντοχές 
και καλή φυσική κατάσταση, έχοντας να προτείνει κάτι 
διαφορετικό για όλα τα γούστα. Αίμα αναρριχητή κυλάει 
στις φλέβες σου; Τότε θα επιχειρήσεις να σκαρφαλώσεις 
στους απόκρημνους βράχους των Λουτρών, της Τζένας και 
του Πινόβου. Εσύ, ο ορειβάτης, θα διδαχθείς τεχνικές από 
τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αριδαίας αν θες να 
εξερευνήσεις μονοπάτια της περιοχής, ενώ ο ποδηλάτης θα 
ζήσεις περιπετειώδεις στιγμές μέσα στο Μαύρο δάσος και το 
οροπέδιο του Ντόμπρο Πόλε (καλή πεδιάδα). Αν είσαι  ένας 
απλός εραστής της φύσης, θα «στρατοπεδεύσεις» σε κάποιον 
από τους ξενώνες του γραφικού χωριού της Πέλλας, έχοντας 
βρει στα χώματά του το ιδανικό εφαλτήριο για πεζοπορία. 
Στην περίπτωση πάλι που έχεις βάλει στόχο τις πίστες του 
Βόρα, πρέπει να ξέρεις ότι μόνο 20χλμ. χωρίζουν το Λουτράκι 
από το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν.
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Λέγεται ότι από τα δέντρα του Μαύρου Δάσους της Όρμας 
έφτιαξε τις σάρισσες του στρατού του ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Επίσης, ακούγεται ότι το φως του ήλιου ποτέ δεν καταφέρνει 
να διαπεράσει τις πυκνές φυλλωσιές και να «αγγίξει» το 
έδαφος. Στο κοντινό όμορφο χωριό του Λουτρακίου (3χλμ.) 
οι θρύλοι συνεχίζουν να ζουν και οι παραδόσεις μένουν 
ζωντανές. Βάλε στο πρόγραμμά σου  τη Σούρβα, τη γιορτή της 
παραμονής Πρωτοχρονιάς, για να διασκεδάσεις στη γιορτή της 
φωτιάς, να χορέψεις, να δοκιμάσεις το τοπικό κρασί και την 
πικάντικη φασολάδα και να ανανεώσεις το ραντεβού σου με τα 
χωριά της Αλμωπίας.

Αλατοσπήλαιο

Το πρώτο αλατοσπήλαιο εντός ξενοδοχείου στην Ελλάδα 
είναι γεγονός και βρίσκεται στο Pozar Pallas! Δεδομένου του 
καθημερινού άγχους και στρες, ο άνθρωπος χρειάζεται τόνωση, 
αναζωογόνηση, ευεξία, εν γένει υγεία! Ορυκτό αλάτι από το Kash-
mir (Πακιστάν) και από την Klodawa (Πολωνία) και θαλασσινό 
αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα ταξίδεψαν στα Λουτρά Πόζαρ, με 
σκοπό να προσφέρουν τις «υπηρεσίες» τους στους επισκέπτες. 
Το ορυκτό αλάτι καλύπτει τους τοίχους και την οροφή, ενώ το 
πολωνικό και το θαλάσσιο συνθέτουν το δάπεδο. Ο εσωτερικός 
καταρράκτης ενισχύει τη δράση του αλατοσπήλαιου, δρώντας 
ως φυσικός ιονιστής. Η ευεργετική επίδραση έκθεσης στον εν 
λόγω χώρο βοηθά σε δερματοπάθειες, αναπνευστικές λοιμώξεις, 
αντιγήρανση κλπ. Η χρωματοθεραπεία και η μουσικοθεραπεία 
συμπληρώνουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του πρωτότυπου spa!
Pozar Pallas, Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91357
www.spa-therapy.gr



Σπιτικό
Ζαχαροπλαστείο

Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91137 & 6974 838503

Όλα τα είδη
παρασκευάζονται
από 100% αγνά υλικά
στο εργαστήριό µας
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Tips-Προτάσεις

Tips-Προτάσεις

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Οδικώς, μέσω της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης, διανύοντας 
550χλμ. Ακολουθείτε πινακίδες για 
Βέροια και στη συνέχεια για Νάουσα-
Έδεσσα. Το Λουτράκι Αριδαίας απέχει 
35χλμ. από την πόλη της Έδεσσας. 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Thermes Pozar Resort

Εντυπωσιακό, λιθόχτιστο ξενοδοχείο 
3*, 2 λεπτά μακριά από τις ιαματικές 
πηγές των Λουτρών Πόζαρ. Διαθέτει 
σουίτες και δωμάτια χωρητικότητας 2-3 
ατόμων με όλες τις μοντέρνες ανέσεις 
(internet, δορυφορική TV, κλιματισμός, 
ψυγείο, θέα στο βουνό κ.ά). 
Ιαματικά Λουτρά Πόζαρ, 
τηλ.: 23840 91165, 
www.thermes.com.gr

Filoxenia Hotel

Δίπλα στα Λουτρά Πόζαρ και πολύ 
κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του 
Καϊμάκτσαλαν, προσφέρει ζεστή 
φιλοξενία! Σαράντα τέσσερα δωμάτια, 
οικογενειακά διαμερίσματα και 
σουίτες με διαφορετικό στιλ και όλες 
τις μοντέρνες ανέσεις βρίσκονται στη 
διάθεσή σας. Συγκλονιστική θέα στον 
χιονισμένο Βόρα και καλή τοπική 
κουζίνα στο εστιατόριο, δύο πολύ 
σημαντικά πλεονεκτήματά του.  

Λουτράκι Αριδαίας, 
τηλ.: 23840 91095, 91397, 91073, 
www.filoxeniahotel.com.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Ο Τσολιάς
Εστιατόριο από πέτρα και 
ξύλο, με δύο τζάκια να 
ενισχύουν τη ζεστή του 
ατμόσφαιρα. Στην κουζίνα 
του μαγειρεύουν με τον 
πιο παραδοσιακό τρόπο 
λαδερά, τηγανιές, κυνήγι, 
ψητά σούβλας και κρεατικά 
σχάρας τα οποία δένουν 
άψογα με χύμα κρασί, 
ούζο ή τσίπουρο. Στο τραπέζι διεκδικούν μια θέση πολίτικες συνταγές 
και γνωστά μεσογειακά πιάτα. Το διώροφο κτήριο είναι κατάλληλο 
για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων. Ζωντανή μουσική κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο. 
Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91530

Billy’s
Κάτι πολύ νόστιμο ψήνεται τα τελευταία 7 χρόνια στο fast food-ταβέρνα 
της κεντρικής πλατείας Λουτρακίου και συγκεκριμένα ντόπια κρεατικά 
εξαιρετικής ποιότητας. Γύροι, σουβλάκια, μπιφτέκια (πεντανόστιμα τα 
γεμιστά), κοτόπουλα σούβλας, αλλά και τοστ ή κρύα σάντουιτς σερβίρονται 
συνοδεία κρασιού στον συμπαθητικότατο χώρο του Billy’ s, δίπλα στο 
αναμένο τζάκι. Το καλοκαίρι το σκηνικό μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, 
κάτω από τα πλατάνια. 
Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91450

PLUS

Σπιτικό
Χωρίς αμφιβολία πρόκειται 
για τον παράδεισο των 
γλυκατζήδων, οι οποίοι 
θα παιδευτούν αρκετά για 
να επιλέξουν ανάμεσα σε 
γλυκά ταψιού, προφιτερόλ, 
σιροπιαστά και δικά τους 
παραδοσιακά παγωτά, 
όλα από 100% αγνά 
προϊόντα. Βγείτε από τη 
δύσκολη θέση επιλέγοντας 
γαλακτομπούρεκο (έχει 
ρεύμα!) και «μαντηλάκι» (μοιάζει με τρίγωνο Πανοράματος, αλλά 
φτιάχνεται με σφολιάτα).
Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91137

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Οι υπαίθριες πισίνες, οι 
ατομικοί λουτήρες κι ο φυσικός 
ιαματικός καταρράκτης της 
λουτρόπολης ενδείκνυνται για 
θεραπευτικές “βουτιές”.
Λουτράκι Αριδαίας,
τηλ.: 23840 91300, www.
loutrapozar.com

Ναϊάδες Hotel
Δεσπόζει στο πιο στρατηγικό σημείο των ψηλωμάτων της 
Όρμας, δίπλα στο δάσος, σε υψόμετρο περίπου 350μ. 
και σε απόσταση 3χλμ από τα ιαματικά λουτρά Πόζαρ. Το 
ξενοδοχείο πήρε το όνομά του από τις Ναϊάδες, τις νύμφες 
με τη θεϊκή καταγωγή που ζούσαν σε τόπους με γάργαρα 
νερά. Θα φιλοξενηθείτε σε ένα από τα δέκα δωμάτιά του (7 
δίκλινα, 1 τετράκλινο, 1 τρίκλινο και 1 δωμάτιο Α.Μ.Ε.Α.) με  
υπέροχη θέα, τζάκι, υδρομασάζ, mini bar, TV plasma 20΄΄, 
ατομικά ρυθμιζόμενη θέρμανση και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet.
Όρμα Αριδαίας, τηλ.: 23840 94134, www.naiades-hotel.gr

Pozar Pallas
Ειδυλλιακές διακοπές σε απόσταση αναπνοής 
από τα ιαματικά λουτρά. Τα 21 συνολικά δωμάτια 
(χωρητικότητας 2-3 ατόμων), σουίτες και 
διαμερίσματα (χωρητικότητας έως 7 ατόμων), 
με ιδιαίτερη αισθητική, περιμένουν να σας 
φιλοξενήσουν. Στα plus το πρώτο αλατοσπήλαιο 
στην Ελλάδα ενός ξενοδοχείου, το οποίο προσφέρει 
θεραπείες αναζωογόνησης και αισθητικής. 
Λουτρά Πόζαρ, τηλ.: 23840 91357, 
www.pozarpallas.gr

Ξενώνες Πέλλα
Ένα ορεινό καταφύγιο, όπου η άνεση συναντά 
το εκλεπτυσμένο γούστο. Εξοπλισμένες με 
τζάκι, άνετο μπάνιο και παραδοσιακά διπλά 
κρεβάτια, οι πέντε αυτόνομες κατοικίες 
χωρητικότητας 4-6 ατόμων συνθέτουν ένα 
τέλειο περιβάλλον για τις διακοπές σας. Η 
θέα από τα μπαλκόνια προς το Καϊμάκτσαλαν 
καθηλώνει.
Λουτράκι Αριδαίας, τηλ.: 23840 91384



Όλη η Βόρεια Ελλάδα ψηφίζει δαγκωτό Παλαιό Άγιο Αθανάσιο! 
Το πέτρινο χωριό στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας θεωρείται 
το απόλυτο χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας και προς τη δόξα 
τραβά, ακολουθώντας την πορεία της Αράχωβας. Προσεγμένοι 
ξενώνες, αυστριακού τύπου σαλέ, cozy ταβέρνες και μοντέρνα 
café-bars έχουν πιάσει το νόημα και «σερβίρουν» το ρουστίκ 
στοιχείο, γαρνιρισμένο με μπόλικη πολυτέλεια, σε απόσταση 
αναπνοής από το Καϊμάκτσαλαν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η 
Θεσσαλονίκη –και όχι μόνο- «μετακομίζει» εδώ, κατακλύζει τα 
λιθόστρωτα με jeep και σεργιανίζει στο ίδιο μέρος που κάποτε 
είχε ρημάξει…

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Τσέγανη… 
Η ιστορία του Παλαιού Αγίου Αθανασίου είναι μοναδική, 
συγκινητική, ελπιδοφόρα και δεν απέχει πολύ από ένα παραμύθι 
με αίσιο τέλος. Στα τέλη του 16ου αιώνα, πιθανολογείται ότι 
Ηπειρώτες κτιστάδες και κτηνοτρόφοι επέλεξαν τους πρόποδες 

του όρους Βόρας (γνωστό ως Καϊμάκτσαλαν) και συγκεκριμένα 
την κορυφή Πιπερίτσα σε υψόμετρο 1.200 μ., για να «στήσουν» 
τα σπιτικά τους. Η μικρή κοινότητα της Τσέγανης (ονομασία 
που επικράτησε) μέχρι το 1970 έσφυζε από ζωή. Δέκα χρόνια 
μετά, το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και το χιόνι που συνήθιζε να 
κρατά αποκλεισμένο τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο για ολόκληρες 
εβδομάδες, ανάγκασαν τους κατοίκους να αναζητήσουν 
«καταφύγιο» στην πεδιάδα. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε ο 
Νέος Άγιος Αθανάσιος, 6χλμ. νοτιοανατολικά του Παλαιού.  
Σίγουρα κανείς από όσους άφηναν τα σπίτια πίσω τους δεν 
μπορούσε να σκεφτεί το παιχνίδι που θα έπαιζε ο χρόνος και 
η εξέλιξη των πραγμάτων…  Η ίδρυση του χιονοδρομικού 
κέντρου του Βόρα το 1995 άλλαξε τα δεδομένα· ο δρόμος 
άνοιξε, το νέο διαδόθηκε, οι πρώτοι εκδρομείς άρχισαν να 
φτάνουν και ο χειμερινός τουρισμός πήρε τα πάνω του. Τα ντόπια 
επιχειρηματικά μυαλά συνειδητοποίησαν πως η απόσταση του 
ερειπωμένου, ωστόσο ανακηρυγμένου παραδοσιακού οικισμού 

                      χειμερινός προορισμός με όμορφη ιστορία, ατμοσφαιρικούς 
ξενώνες, gourmet διαθέσεις κι έναν διάσημο γείτονα το Καϊμάκτσαλαν. Ο 
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος έχει όλο το πακέτο και, ναι, είναι το κοσμοπολίτικο 
χωριό-αποκάλυψη της Βόρειας Ελλάδας!

Ένας

Σαν παραμύθι

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
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από το νεοσύστατο «ναό» του σκι ήταν μόλις 16χλμ., ελάχιστα 
χιλιόμετρα που έδιναν τεράστια δυναμική στο ξεχασμένο 
χωριό. Οι βαρβάτες επενδύσεις ξεκίνησαν, ο Παλαιός Άγιος 
Αθανάσιος ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων και δέχτηκε πίσω τους 
«εκπατρισμένους», φτάνοντας στο σήμερα με νέο look, on the 
rocks...

Καρδιά από πέτρα
Στη θέα των παλιών λιθόχτιστων σπιτιών με τις μακεδονίτικες 
κεραμοσκεπές, των νέων εστιατορίων, των γοητευτικών 
ξενώνων και των «φρέσκων» καλντεριμιών από γρανίτη, μία 
μόνο σκέψη στροβιλίζεται στο μυαλό: το εγκώμιο του Παλαιού 
Αγίου Αθανασίου έπλεξε η πέτρα. Όλα τα καινούργια κτήρια 
κατασκευάστηκαν από το σκληρό, άμεμπτο φυσικό υλικό που 
ταιριάζει γάντι με το ορεινό «κάδρο» της Πέλλας, τα δασικά 
μονοπάτια και το  γαλήνιο λευκό φόντο του μαγικού βουνού. 
Οι χώροι τους διακοσμήθηκαν με μεράκι, «μπολιάστηκαν» με 
ζεστασιά και «ντύθηκαν» με όλα τα απαραίτητα κομφόρ.  Οι 
experts του interior design ταξίδεψαν από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα για να προσδώσουν πινελιές πολυτέλειας,  χωρίς 
να αλλοιώσουν το παραδοσιακό χρώμα. Κατάφεραν να 
παραδώσουν «έργα» απόλυτα εναρμονισμένα με ό,τι είχε 
απομείνει από το χθες, όπως την εκκλησία της Αναλήψεως 
του 1700 στην άκρη του οικισμού και το εκκλησάκι του Αγίου 
Αθανασίου που «χαζεύει» τη λίμνη Βεγορίτιδα. Το αποτέλεσμα; 
Άκρως εντυπωσιακό! 
Οι κάτοικοι αναζητώντας το κάτι παραπάνω, προχώρησαν ένα 

βήμα παραπέρα και τελειοποίησαν το «πακέτο» διαμονής με 
άνευ προηγουμένου φυσιολατρικές δραστηριότητες, όπως 
ιππασία στο χιόνι για ενθουσιασμένους αναβάτες και πεζοπορία 
διάρκειας 5 ωρών μέσα από δάση οξιάς στο μονοπάτι Ε4 που 
καταλήγει στον Σκοπό του νομού Φλώρινας. Όσο για τους 
«εθισμένους» στα white sports; Βρήκαν τον παράδεισό τους.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα 
Οι fans του σκι εντόπισαν στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο την ιδανική 
βάση για τις παγωμένες εξορμήσεις τους στον Βόρα. Το τρίτο 
μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδας πολύ σωστά ονομάστηκε 
Καϊμάκτσαλαν (κλέφτης αφρού στα τούρκικα), καθώς διατηρεί 
τη λευκή μεγαλοπρέπειά του για καιρό, σε αντίθεση με τις γύρω 
κορφές που ξεγυμνώνονται σε χρόνο dt, λες κι έχει κλέψει 
όλες τις νιφάδες. Με καλή ποιότητα χιονιού, 11 πίστες για όλα 
τα επίπεδα, τεχνητή χιόνωση κι ένα super chalet, θεωρείται 
από τα πιο οργανωμένα κέντρα χιονοδρομίας της χώρας. Ο 
«κρυμμένος» άσσος στο μανίκι του είναι το σέρβικο εκκλησάκι 
του Προφήτη Ηλία (Ντόπρο Πόλε), στα 2.524μ.! Η ανάβαση ως 
εκεί με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα ισοδυναμεί με εμπειρία 
ζωής. Δεν πρόκειται για έναν ακόμα ναό, αλλά για ένα μοναδικό 
μνημείο  του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατασκευασμένο 
από οβίδες και πυρομαχικά που είχαν ξεμείνει στο πεδίο της 
μάχης. Η πανοραμική θέα από το σημείο είναι υπέροχη (όταν 
το επιτρέπει η ομίχλη), όμως το να απολαμβάνεις το χάδι του 
ήλιου ξαπλωμένος σε μία από τις σεζλόνγκ του chalet απλά 
εκπληκτικό...

Tips-Προτάσεις
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Μέσω της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης.  Βγαίνετε στην έξοδο για Βέροια και 
συνεχίζετε για Έδεσσα (620χλμ. από Αθήνα). Ακολουθείτε τις πινακίδες για 
Άρνισσα-Άγιο Αθανάσιο και φτάνετε στον προορισμό σας μετά από 28χλμ.

 ΔΙΑΜΟΝΗ 

Sapin Chalet
Boutique hotel υψηλής αισθητικής στο κέντρο  του χωριού, με 18 δωμάτια γαλλικού ύφους.
Τηλ.: 23810 31548, www.sapin.com

Voras Resort  Hotel & Spa
Με τη διάκριση ως το καλύτερο mountain retreat στο τσεπάκι, διατηρεί τη φήμη του ως 
κορυφαία ξενοδοχειακή μονάδα με σουίτες, μεζονέτες και κέντρο ευεξίας. Βρίσκεται στο 
γραφικό χωριό Παναγίτσα,  8χλμ. από τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο.
Τηλ.: 23810 34160, www.vorasresort.com

 ΦΑΓΗΤΟ

Περί ανέμων και λαδόκολας
Ένα αυθεντικό grill house στην κεντρική πλατεία του πέτρινου χωριού. Παραδοσιακά πιάτα 
από τον τοπικό τσελεμεντέ, σαλάτες και κρεατικά όπως μπιφτέκια, φιλέτα, πανσέτες, 
κοκορέτσι και κοντοσούβλι καταφθάνουν στο τραπέζι σας. Στα ατού η άψογη εξυπηρέτηση 
και το τζάκι που προσδίδει ζεστασιά στο ήδη οικείο περιβάλλον. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ζωντανή μουσική.
Πλατεία Αγίου Αθανασίου, τηλ.: 23810 39839, 6972 245438

Καλύβα
Σπεσιαλιτέ της «ξύλινης» ταβέρνας το γουρουνόπουλο στη γάστρα.
Τηλ.: 23810 31498



Βίοι παράλληλοι
Το πρόσφορο έδαφος γύρω από 
τη ζωοδόχο «πηγή» Ορεστιάδα 
δέχτηκε τους πρώτους κατοίκους του 
7.000 χρόνια πριν, όπως μαρτυρούν 
τα απομεινάρια του πρώιμου 
πασσαλόπηκτου οικισμού που 
ανακαλύφθηκε στην περιοχή Δισπηλιό. 
Λίμνη και άνθρωποι πορεύτηκαν μαζί 
στο χρόνο, μαζί είδαν την οικονομική 
άνθηση της Καστοριάς χάρη στα 
φημισμένα γουναράδικα και μαζί 
έμαθαν τι θα πει «τουρισμός».  
Ανακηρυγμένη «Μνημείο Φυσικού 
Κάλλους» και μέλος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου «Natura 2000», η Ορεστιάδα 
δηλώνει την κυριαρχία της 630μ. πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Πέρκες, γριβάδια και άλλα πολλά 
ψάρια μοιράζονται το υγρό «σπίτι» 
τους, έναν από τους σημαντικότερους 
βιότοπους της χώρας, με πελεκάνους, 
πάπιες, κύκνους, γλαροπούλια και 200 
είδη αρπακτικών. 
Η ζωή γύρω από τον υδάτινο 
όγκο έκτασης 27τ.χλμ. έχει τους 
δικούς της ρυθμούς· ψαράδες 
μπαίνουν στα γαλάζια καστοριανά 
«καράβια»(παραδοσιακές 
στενόμακρες πλάβες)  τους για 
να ρίξουν τα δίχτυα, κωπηλάτες 
διαταράσσουν την ηρεμία με τα κουπιά 
τους, ζευγάρια περπατούν χέρι-χέρι 
πάνω στο χαλί που σχηματίζουν 
τα πεσμένα φύλλα από τις ιτιές 
και τα πλατάνια, αθλητικοί τύποι 
απολαμβάνουν την ποδηλατάδα τους 

στην παραλίμνια οδό, συνολικού 
μήκους 8χλμ. 
Σίγουρα μια αντίστοιχη μαγική 
εικόνα είχε θαμπώσει τον Αλέξανδρο 
Φλέμινγκ για να γράψει το εξής 
χαρακτηριστικό για την Καστοριά:  
«Συνήθως η φαντασία υπερβάλλει 
την πραγματικότητα, ενώ εδώ η 
πραγματικότητα υπερβάλλει τη 
φαντασία. Δεν μπορεί κανείς να 
φανταστεί πόσο ωραία είναι η 
Καστοριά. Πρέπει να την δει!». 

Ντολτσό και Απόζαρι
Η γοητεία της λίμνης θα μονοπωλήσει 
το ενδιαφέρον σου, ειδικά αν είσαι 
ρομαντική ψυχή, όμως αυτό είναι μόνο 
ένα από τα ωραία χαρακτηριστικά της 
Καστοριάς. Οι παραδοσιακές γειτονιές 
της, το Ντολτσό και το Απόζαρι είναι 
ένα δεύτερο. 
Η πρώτη «γλυκιά» συνοικία της νότιας 
παραλίας (πήρε το όνομά της από το 
ιταλικό dolce) με τα πλακόστρωτα 
στενά και τα παλιά επιβλητικά 
αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα 
σού δίνει στοιχεία για την ευημερία της 
πλούσιας Καστοριάς του χθες.
 Τα περισσότερα από τα εντυπωσιακά 
οικοδομήματα είναι τριώροφα με 
μακεδονίτικα σαχνισιά, ξυλόγλυπτες 
οροφές και «βλέπουν» στην  
Ορεστιάδα, την όμορφη των 
Βαλκανίων. Άφησε τα βήματά σου να 
σε οδηγήσουν στα καλοδιατηρημένα 
αρχοντικά Νατζή, Εμμανουήλ, 
Σκουτάρη, Τζώτζα και στη Μητρόπολη, 

στο ψηλότερο σημείο του λόφου. 
Μια γεμάτη γεύση από Καστοριά θα 
πάρεις, αν επισκεφθείς και το Απόζαρι 
στη βόρεια παραλία. Η γειτονιά του 
χθες έρχεται εις γάμου κοινωνία με 
το σήμερα, στα μοντέρνα παραλιακά 
cafes και στην προβλήτα από όπου 
καθημερινά ξεκινά το σύντομο ταξίδι 
του το τουριστικό πλοιάριο του Δήμου 
«Ορεστειάς». 

Χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου
Ένα μικρό, κουκλίστικο χιονοδρομικό 
κέντρο στήθηκε στις νότιες πλαγιές του 
όρους Βίτσι (ή Βέρνος). Το γεωγραφικό 
στίγμα του εντοπίζεται 22χλμ. από 
το κέντρο της Καστοριάς, κοντά στο 
χωριό Πολυκέρασο. Όσοι λατρεύουν 
να φορούν τα πέδιλα του σκι ή να 
κάνουν surfing στη σανίδα του snow-
board, εξοπλίζονται με τα απαραίτητα, 
«επιβιβάζονται» σε ένα από τα 3 lifts 
και ανεβαίνουν σε 1.800μ. υψόμετρο, 
για να αφήσουν τα «σημάδια» τους σε 
μία από τις 5 πίστες, συνολικού μήκους 
4χλμ. 
Όσοι πάλι δεν τολμούν τις κατεβασιές 
ανάμεσα σε οξιές, αρκούνται στο να 
ατενίζουν τις λίμνες του Βορρά, τη 
Βεγορίτιδα, τη λίμνη Πετρών, τη Μικρή 
και Μεγάλη Πρέσπα, την Ορεστιάδα. Το 
χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει σαλέ, 
εστιατόριο, cafe, snowbar και πάρκιγκ. 
Τηλ.: 24670 24884

                  τελευταία στροφή απομένει για να ξεχάσεις τις 7 ώρες οδήγησης από την 
Αθήνα προς αυτό το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας, για να κάνεις delete από τον 
σκληρό δίσκο με τις υποχρεώσεις σου. Η επαφή με τη λίμνη Ορεστιάδα δεν αφήνει 
χώρο για σκοτούρες… Σου αποκαλύπτεται γαλήνια σε όλο της το μεγαλείο και σου 
«γνέφει» να γνωρίσεις τον κόσμο που ζωγραφίζεται στα νερά της, την Καστοριά.

Μια

Ήρεμη δύναμη

Καστοριά
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Οδικώς μέσω της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης μέχρι το ύψος της 
Κατερίνης και μέσω Εγνατίας προς Βέροια-Κοζάνη-Σιάτιστα, 
ακολουθώντας τις πινακίδες για Καστοριά.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Europa Hotel
Μετά την 
πρόσφατη 
ανακαίνισή 
του, έκανε την 
εμφάνισή του 
με νέο μοντέρνο 
πρόσωπο. Χώροι 
προσεγμένοι ως 
την παραμικρή 
λεπτομέρεια, 36 
ευρύχωρα δωμάτια, bar, γυμναστήριο, σάουνα και jazuzzi έχουν σαν 
αποστολή να μην σας λείψει τίποτα κατά την παραμονή σας στο Eu-
ropa Hotel. Κατέχοντας στρατηγική θέση στην πόλη της Καστοριάς, 
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στη βόρεια και στη νότια παραλία.
Αγίου Αθανασίου 12, τηλ.: 24670 23826-7, 
www.europahotelkastoria.gr

Aiolis Hotel
Επί Κατοχής 
χρησιμοποιήθηκε ως 
τμήμα μεταγωγών και 
διοίκησης των Ιταλών 
και των Γερμανών, 
σήμερα όμως το 
ιστορικό κτήριο του 1935 
με τα χαρακτηριστικά γερμανικής και αυστριακής αρχιτεκτονικής, 
«στεγάζει» την αξέχαστη διαμονή σας στην Καστοριά.  Διαθέτει 
11 δίκλινα και 3 σουίτες, καθιστικό με τζάκι όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας το πρωί ή το πρώτο ποτό το βράδυ.
Αγίου Αθανασίου 30, τηλ.: 24670 21070, 21080, www.aiolis.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Το στέκι της παρέας
Φιλικό περιβάλλον, λιτή κι απέριττη αισθητική, συνταγές 
εκτελεσμένες με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, υπό το 
πρίσμα σύγχρονων μεθόδων μαγειρικής.
Υπολοχαγού Διάκου 10, τηλ.: 24670 82397, 
www.tostekitispareas.info

Ούζο Therapy
Από το πρώτο συνθετικό της επωνυμίας του, καταλαβαίνετε ότι 
το ούζο τιμάται ιδιαιτέρως στο μοντέρνο εστιατόριο-ουζερί με την 

πρωτότυπη διακόσμηση. Ορεκτικά, τσιπουρομεζέδες, κρεατικά, 
ψαρικά  απευθύνονται στους λάτρεις των θαλασσινών, ενώ 
ξεχωριστά πιάτα όπως ταλιατέλες σολομού αναλαμβάνουν να 
μαγέψουν τους πιο απαιτητικούς της γεύσης.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, τηλ.: 24670 23820, 
www.ouzotherapy.gr

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΤΣΙΟΥ

Σε απόσταση 22χλμ. από την Καστοριά, στην περιοχή Οξιά θα 
συναντήσετε το χιονοδρομικό Βιτσίου. Σε υψόμετρο 1.800μ. 
στις νότιες πλαγιές του Βέρνου (ή Βίτσι), το μικρό κέντρο του 
τοπικού συλλόγου χιονοδρομίας διαθέτει 5 πίστες συνολικού 
μήκους 4χλμ. και 3 αναβατήρες. Οι κατεβασιές στο Βέρνο θα σας 
χαρίσουν υπέροχες εικόνες της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, της 
Βεγορίτιδας, των Πετρών και της Ορεστιάδας.
Τηλ.: 24670, 24884

Top 5 Καστοριάς
1. O γύρος της λίμνης Ορεστιάδας με ποδήλατο.

2. Επίσκεψη στον λιμναίο οικισμού του Δισπηλιού που 
ανακαλύφθηκε το 1932. Στο Οικομουσείο (τηλ.: 24670 21910) 
του οικισμού θα δείτε ειδώλια, εργαλεία, μουσικά όργανα και 
κεραμικά από τη νεολιθική εποχή.

3. Δείτε ή αγοράστε αν το επιτρέπει η συνείδησή σας τις περίφημες 
«καστοριανές», δηλαδή γούνες.

4. Αυτό το θεαματικό σπήλαιο της Ελλάδας, σε απόσταση 3χλμ. από 
την Καστοριά, στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου, ανακαλύφθηκε 
το 1954. Στο εσωτερικό του, επτά υπόγειες λίμνες μαγεύουν τον 
επισκέπτη.

5. Η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας ιδρύθηκε περί το 1081-
1118 στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου που εισχωρεί στη λίμνη 
Ορεστιάδα. Δείτε τις εκπληκτικές τοιχογραφίες της (1081-1118).



Το top 10 των ΓΡΕΒΕΝΩΝ! 2. Μανιτάρι μαγικό
Σχέση πάθους φαίνεται πως έχουν τα μανιτάρια με το γρεβενιώτικο έδαφος, αφού περισσότερα από 1.300 είδη ευδοκιμούν στα δάση του νομού, με καλύτερα 
να θεωρούνται αυτά που φύονται στα χωριά του Βοΐου. Γι’ αυτόν τον έρωτα «μιλούν» τα δύο γλυπτά που έχουν στηθεί στην ανατολική είσοδο των Γρεβενών 
και στην πλατεία της 25ης Μαρτίου. Ο διάσημος μύκητας έχει αναχθεί σε τοπικό σύμβολο, με σεμινάρια μανιταρογνωσίας, γιορτές μανιταρόφιλων και 
εκδρομές συλλογής του στην Πίνδο να δηλώνουν την πρωτοκαθεδρία του. Στα καταστήματα θα βρείτε μανιτάρια σε διάφορες εκδοχές, όπως φρέσκα, ξερά, 
τουρσί, σκόνη, λικέρ, γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα, σάλτσα, αλλά και σε πίτες, πιλάφια και σούπες. 

3. Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
Το πρώτο και μοναδικό εθνικό χιονοδρομικό κέντρο της χώρας ιδρύθηκε σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία της Πίνδου, στα βορειοδυτικά του νομού. Τα μέλη του 
τοπικού Χιονοδρομικού Ορειβατικού Συλλόγου είχαν ονειρευτεί ένα οργανωμένο κέντρο για τους λάτρεις του σκι ήδη από το 1975, ωστόσο η ουτοπία έγινε 
πραγματικότητα το 1993 με πρωτεργάτη τον Σταμάτη Τζιούφα. Έκτοτε, η Βασιλίτσα έχει εξελιχθεί στον αγαπημένο προορισμό των snowboardάδων –και 
όχι μόνο, αφού εδώ άνοιξε η πρώτη half pipe (ειδική πίστα για τους fans του αθλήματος).  Το χιονοδρομικό διαθέτει 16 πίστες για όλα τα επίπεδα, 8 lifts (2 
εναέριους και 6 συρόμενους αναβατήρες), σαλέ και σχολές εκμάθησης σκι. Για να απολαύσετε την υπέροχη θέα στον Σμόλικα, τον Γράμμο και την οροσειρά 
της Τύμφης από 1.646μ.-2.155μ. υψόμετρο ή για να επιχειρήσετε καταβάσεις ανάμεσα σε οξιές, θα διανύσετε 45 χλμ. από την πόλη των Γρεβενών. 
Τηλ.: 24620 84850, www.vasilitsa.com

4. Γεφύρι του Ζιάκα, σαν πέτρινο δαχτυλίδι
Ο χάρτης ανοίγει διάπλατα, η διαδρομή ορίζεται 19 χλμ. νοτιοδυτικά των Γρεβενών και η πορεία προς την κοινότητα Θεόδωρου Ζιάκα ξεκινά. Λίγο πριν την 
είσοδο του χωριού, σε υψόμετρο 900 μ., θα γίνετε μάρτυρες ενός υπέροχου σκηνικού·  ο Βελονιάς, παραπόταμος του Βενέτικου κυλά ήρεμα κάτω από το 
πετρογέφυρο του Ζιάκα. Η αντανάκλαση της κεντρικής καμάρας στα πεντακάθαρα νερά σχηματίζει ένα τέλειο δαχτυλίδι, «στολίδι» για την περιοχή από τον 
19ο αιώνα. 

Στο Νο1 θέση μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη πόλη. 
Στο Νο2 μία ακριβή λιχουδιά, τα μανιτάρια. 
Τρίτος έρχεται ένας λευκός παράδεισος, το χιονοδρομικό 
κέντρο της Βασιλίτσας. Επτά ακόμα σημεία και όχι μόνο, 
κονταροχτυπιούνται για μια θέση στο top 10 των Γρεβενών!

Γρεβενά

1. Γρεβενά, άλλα θέλγητρα!
Χτισμένα δίπλα στις όχθες του ποταμού Γρεβενίτη, σε στρατηγική τοποθεσία στο μέσον του νομού, τα Γρεβενά θα γίνουν η βάση σας για τις εξορμήσεις σας στην 
περιοχή. Σίγουρα δεν είναι η επαρχιακή πόλη που θα σας ενθουσιάσει με τα κάλλη της, είναι όμως η πόλη που θα σας κερδίσει με την έντονη νυχτερινή ζωή και 
τους πραγματικά φιλόξενους ανθρώπους της. Βλέπετε, όταν ο Εγκέλαδος ξύπνησε από τη λήθη του το 1995, αποφάσισε να μην αφήσει ίχνος γραφικότητας και 
παραδοσιακού χρώματος, παρά μόνο το Ρολόι στην πλατεία Ελευθερίας. Ο πύργος-καμπαναριό ύψους 20μ. που χρονολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας, 
γλίτωσε για να φτάσει στο παρόν και να καθιερωθεί ως σημείο-κλειδί, δίπλα στην πλατεία Αιμιλιανού και τον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου 
με τα μοντέρνα café-bars. 
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5. Φαράγγι Πορτίτσας, άγρια ομορφιά
Η φύση στάθηκε εξαιρετικά γενναιόδωρη με την περιοχή 
γύρω από το Σπήλαιο. Περνώντας μέσα από τον οικισμό 
και οδηγώντας σε χωματόδρομο για περίπου 30 λεπτά, θα 
συναντήσετε το πολυφωτογραφημένο φαράγγι της Πορτίτσας. 
Θαρρείς πως ο Όρλιακας θέλησε να «φιλήσει» τη Λυκότρυπα, 
βλέποντας τη στενή σχισμή ανάμεσα στους δύο απότομους 
ορεινούς όγκους... «Γλύκα» στο άγριο σκηνικό προσδίδουν τα 
γαλήνια νερά του Βελονιά και το πέτρινο γεφύρι, χτισμένο το 
1743 στη βάση των δύο απόκρημνων βράχων. Αντικρίζοντας τη 
μαγική εικόνα, θα κατανοήσετε γιατί ο τόπος είναι αγαπημένος 
προορισμός όσων λατρεύουν τα extreme sports.

6. Τα μαμούθ της Μηλιάς
Ένα υγρό πρωινό του 1996 έμελλε να μετατρέψει το χωριό 
Μηλιά σε επιστημονικό προορισμό παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
καθώς το νερό της βροχής έφερε στο φως τμήμα του σκελετού 
πελώριου προϊστορικού ζώου. Οι ανασκαφές που ακολούθησαν 
τα επόμενα χρόνια αποκάλυψαν δύο ζεύγη τεράστιων 

χαυλιόδοντων μαστόδοντων (μαμούθ) μήκους 4,39 μέτρων! Τα 
εντυπωσιακά ευρήματα ηλικίας 200.000 και 3 εκατομμυρίων 
ετών φυλάσσονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μηλιάς. 
Στον ίδιο χώρο εκτίθενται απολιθώματα οστών ρινόκερου, 
γαζέλας, βίσωνα και το δόντι ενός μαχαιρόδοντα.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Τηλ.: 24623 51500, http://mfi-
miliasgrevenon.gr/site/)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30-14:40, Σάββατο-
Κυριακή 09:00-17:00.
Είσοδος ελεύθερη.

7. Βάλια Κάλντα, ζεστή κατ’ ευφημισμόν!
Δύσκολο να περιγράψει κανείς όσα η… φύση με σοφία εποίησε 
στη Ζεστή Κοιλάδα των Βλάχων. Τα πανύψηλα ρόμπολα  

συναντούν δάση μαύρης πεύκης και οξιάς, η δρακόλιμνη της 
Φλέγκας «ανταμώνει» με τις χιονισμένες βουνοκορφές και 
οι πράσινες κοιλάδες «αποζητούν» τη συντροφιά σπάνιας 
χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το παρθένο κομμάτι της πατρίδας 
μας αποτελεί τη βόρεια απόληξη του Εθνικού Δρυμού της 
Πίνδου και το «σπίτι» της καφέ αρκούδας. Από την Κρανιά 
μπορείτε να διεισδύσετε στη Βάλια Κάλντα, οδηγώντας στο 
χωματόδρομο που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Κρανιάς-
Μετσόβου. Καιρού επιτρέποντος, θα κάνετε πεζοπορία σε 
σηματοδοτημένα μονοπάτια και θα καταφέρετε να φτάσετε στο 
περίφημο Αρκουδόρεμα.

8. Τα παιδιά της Σαμαρίνας…
Χτισμένη σε υψόμετρο 1.650μ. έχει και τη φήμη και τη χάρη 
του πιο υψηλού χωριού της Ελλάδας. «Κουρνιασμένη» στις 
ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα και απομακρυσμένη από 
τα Γρεβενά, απολαμβάνει την ηρεμία της και τη «στοργική» 
αγκαλιά του δάσους της Κιούριστα. Η γειτνίαση με το 
χιονοδρομικό της Βασιλίτσας (15χλμ.) έχει ευνοήσει το 
φημισμένο βλαχοχώρι και τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους, 
καθώς σκιέρ κι επισκέπτες ανηφορίζουν προς τα εκεί 
συνήθως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή που λειτουργούν 
οι περισσότερες επιχειρήσεις. Σαν βρεθείτε εκεί, κινηθείτε 
προς το δημοτικό σχολείο και την εκκλησία της Μεγάλης 
Παναγιάς (Stamaria Mare) του 1819, για να δείτε το πεύκο που 
έχει φυτρώσει στη στέγη μέσα από το ιερό! Επιστρέψτε στην 
κεντρική, πλακόστρωτη πλατεία της και επιλέξτε κάποια από τις 
πολλές ταβέρνες της, για κοκορετσάκι σπέσιαλ, παραδοσιακές 
πίτες και πρόβεια κεμπάπ.

9. Σμίξη, το αντάμωμα των Βλάχων
Το έτερο ξακουστό κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού 
προέκυψε όταν «έσμιξαν» οι παλαιότεροι οικισμοί Πινακάδες 
και Μπίγκα. Το τελευταίο χωριό πριν τη Βασιλίτσα, στα 1.250 
μ. υψόμετρο, μέσα σε λίγα χρόνια είδε τις μετοχές του να 
ανεβαίνουν χάρη στη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. 
Πολυτελείς ξενώνες, οικονομικά ξενοδοχεία, ψησταριές, 
ταβέρνες και μπαράκια ξεφύτρωσαν και διεκδίκησαν τη 
θέση τους δίπλα στα αιωνόβια παραδοσιακά σπίτια και τις 
πετρόχτιστες βρύσες (βλ. το «Ματσάλι» στην κεντρική πλατεία 
της Σμίξης). 

10. Ανακατωσάρια, το καρναβάλι 
των Γρεβενών
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς οι Γρεβενιώτες 
τα δίνουν όλα! Βάζουν μαύρο φούμο στα πρόσωπα, μαύρα 
καπέλα στο κεφάλι, και ξεχύνονται στους πεζόδρομους, 
παρασύροντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξέφρενο γλέντι. 
Βλέπετε, τα Ανακατωσάρια –το παραδοσιακό καρναβάλι των 
Γρεβενών- έχουν την τιμητική τους και «γιορτάζονται» με 
μουσικοχορευτικές πορείες στους δρόμους, με «χάλκινες» 
μελωδίες από τις τοπικές μπάντες και πλήθος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Οδικώς με δικό σας όχημα, μέσω Καλαμπάκας και διανύοντας 
420χλμ., θα προσεγγίσετε στην πόλη των Γρεβενών. Το Εθνικό 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας απέχει 38χλμ. από την 
πρωτεύουσα του νομού.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Don Constantino

Θαλπωρή και cozy σκηνικό σε απόσταση αναπνοής από τη 
Βασιλίτσα. Το ξύλο ανταμώνει με την πέτρα στα 22 δωμάτια 
και σουίτες του Don Constantino που προσφέρουν όλες τις 
ανέσεις. Χαλαρώστε στo spa με το χαμάμ και βγείτε πλήρως 
αναζωογονημένοι.
26ο χλμ. Γρεβενών-Βασιλίτσας, τηλ.: 24620 83060, 
www.doncostantino.gr

Vasilitsa Resort
Ορθώνεται επιβλητικό στη δεξιά πλευρά του δρόμου στο δρόμο για 
Βασιλίτσα. Εντυπωσιακοί χώροι, με δερμάτινα έπιπλα να κλέβουν 
την παράσταση.
33ο χλμ Γρεβενών Βασιλίτσας, τηλ.: 24620 83555, 
www.e-vasilitsa.gr

Samarina Resort
Ολοκαίνουρια άφιξη σε υψόμετρο 1.600μ. με 31 δωμάτια και 
σουίτες (εκ των οποίων 1 προεδρική). Το τετράστερο ξενοδοχείο 
διαθέτει εστιατόριο, bar, εσωτερική πισίνα και χαμάμ.
Σαμαρίνα, τηλ.: 24620 95216

 ΦΑΓΗΤΟ

Άρκτος
Γρεβενιώτικες συνταγές με διεθνείς «σφήνες» κατακλύζουν τον 
κατάλογο της Άρκτου. Αγαπημένο προϊόν του chef τα μανιτάρια, 
μαγειρεμένα με κάθε τρόπο. Αν σας προτείνουν το «τσιγγάνικο» 
(ψαρονέφρι μαγειρευτό με λαχανικά διαφόρων ειδών, μανιτάρια, 
καλαμπόκι, πιπεριά, ντομάτα κλπ.) πείτε ναι, είναι νοστιμότατο.
Αγία Παρασκευή Πολυνερίου,  25ο χλμ Γρεβενών-Βασιλίτσας,
 τηλ.: 24620 82618-9, www.fora.gr/arktos

Venetico 
«Ζωγραφίζει» τοπικές σπεσιαλιτέ με focus στα μανιτάρια, 
μαγειρευτά και, φυσικά, κρεατικά της ώρας. 
14ο χλμ. Γρεβενών-Βασιλίτσας, τηλ: 24620 85712, 
www.venetico.gr 

Αυλαίς
Στα Γρεβενά οι μύκητες έχουν την τιμητική τους και το Αυλαίς 
φροντίζει να σε ενημερώνει για κάθε πιάτο που εμπνέεται. 
Πλ. 25ης Μαρτίου 6, Γρεβενά, 24620 25402, www.aulais.gr

SPORTS

Το γραφείο οικοτουρισμού Overland διοργανώνει εκδρομές 
περιπέτειας, πεζοπορίες στη Βάλια Κάλντα, διαδρομές με 4x4 και 
άλλου είδους «πράσινες» δραστηριότητες στον ορεινό όγκο της 
Πίνδου.
13ης Οκτωβρίου 78, Γρεβενά, τηλ.: 24620 85032, 
www.venetikos.gr



Θρυλικό  
πέρασμα

Από τα χώματα της πρωτεύουσας της Ηπείρου πέρασαν τόσοι και τόσοι... Εβραίοι, μουσουλμάνοι 
και χριστιανοί για αιώνες συνυπήρξαν, διαμόρφωσαν κοινωνίες, ανθρώπινες συνειδήσεις, 
αρχιτεκτονικές δομές και οικιστικούς κορμούς. Τα Ιωάννινα, από τις σημαντικότερες πόλεις-
προπύργια του Βυζαντίου, φυλάσσουν τις Θερμοπύλες της βορειοδυτικής Ελλάδας. Σαν 
περιδιαβείς τα σοκάκια του Κάστρου, σαν φτάσεις στο Μώλο για να πάρεις το καραβάκι που θα 
σε μεταφέρει στο Νησί, το μυαλό σου αδειάζει από τις αστικές εικόνες, γεμίζει με «πίνακες» 
Ιωαννίνων.

Λίμνη Παμβώτιδα, το καμάρι της πόλης
Ποιός δεν έχει ακούσει για τη φοβερή ιστορία της κυρά-Φροσύνης; Για το κρυφό πάθος του Αλή 
πασά για εκείνη; Ποιός δεν έχει ακούσει για το Νησί της Παμβώτιδας; Στο μέσον του υδάτινου 
όγκου, στέκει μια μικρή κουκκίδα γης. Ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο της υστεροβυζαντινής 
εποχής και της Τουρκοκρατίας, με κάμποσα σωζόμενα μοναστήρια να το δηλώνουν περίτρανα. 
Περίπου 200 Γιαννιώτες έχουν επιλέξει τούτο τον τόπο που ακροβατεί μεταξύ του χθες και 
του σήμερα. Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν στο Νησί. Γι’αυτό, αναλογίζεσαι, είναι τόσο γαλήνιο το 
μέρος; Μοναδικό μέσο μεταφοράς είναι τα πλοιάρια και οι βάρκες που τους μεταφέρουν στην 
αντίπερα όχθη, στο μώλο των Ιωαννίνων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν κι εσύ θελήσεις να 
νιώσεις τη μαγεία του Νησιού από πρώτο χέρι ή να δοκιμάσεις βατραχοπόδαρα, την ιδιαίτερη 
σπεσιαλιτέ, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις το πλήθος που οδεύει προς την όχθη.

Στα ριζά του Κάστρου
Το σύγχρονο κομμάτι των Ιωαννίνων «παραβλέπει» το Κάστρο. Στα στενοσόκακα του φρουρίου 
που χτίστηκε στη μικρή βραχώδη χερσόνησο της λίμνης Παμβώτιδας, θαρρείς πως το Βυζάντιο 
ξαναζεί. «Ρετουσαρισμένο» χάρη στις εργασίες που έγιναν για λογαριασμό του Αλή Πασά στις 
αρχές του 19ου αιώνα, έλαβε την όψη που αντικρίζουμε σήμερα. Κατοικίες ξεχασμένες από 
τους δείκτες των ρολογιών, στενοσόκακα και ερειπωμένοι αυλόγυροι συνθέτουν ένα σκηνικό 
άλλων εποχών, με δύο μουσεία στις ακροπόλεις του Κάστρου να έχουν αναλάβει τη γνωριμία 
με την ιστορική πορεία της πέτρινης πολιτείας στο διάβα των αιώνων. Από ψηλά, εύκολα θα 

          λίμνη Παμβώτιδα αγκαλιάζει το «παιδί» της στοργικά. 
Τα Ιωάννινα του Αλή Πασά, της κυρά-Φροσύνης και των 
ασημουργών διατηρούν τους θρύλους ζωντανούς.

Η

Ιωάννινα
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διακρίνεις και το κωπηλατήριο Ιωαννίνων, στο άκρο της 
χερσονήσου και δίπλα στο Μώλο.

Περνώντας στο σήμερα
Οι Γιαννιώτες εκμεταλλεύτηκαν την ειδυλλιακή 
τοποθεσία της λίμνης και δημιούργησαν επιχειρήσεις 
στις όχθες της, προσφέροντας θέα που χαράσσεται στη 
μνήμη με ανεξίτηλα χρώματα. Cafes παραταγμένα στη 
σειρά πίσω από το μώλο «δέχονται» κάθε στιγμή της 
ημέρας δεκάδες επισκέπτες, ντόπιους και φοιτητές (στην 
πόλη φοιτούν 13.000!). Τα ονειρικά cafes είναι η μία 
πτυχή της Παμβώτιδας. Μία δεύτερη είναι τα εστιατόρια 
δίπλα στα γαλήνια νερά που σεβίρουν την τοπική 
παράδοση και τις σύγχρονες γαστρονομικές αναζητήσεις 
στο πιάτο σου. Περνώντας στο σύγχρονο κέντρο των 
Ιωαννίνων, αντιλαμβάνεσαι τη νεωτεριστική διάθεση, 

όπως δηλώνεται από τα επιβλητικά δημόσια κτήρια, τα 
μοντέρνα εμπορικά καταστήματα και τα ντιζαϊνάτα cafes. 
Μόνο το Ρολόι, σύμβολο των Ιωαννίνων από το 1905, 
μπαίνει «σφήνα» στο σύγχρονο κέντρο.

Γιάννενα από ασήμι
Οι Γιαννιώτες υπήρξαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της τέχνης 
της ασημουργίας κι εξακολουθούν να είναι, σκέφτεσαι 
μπροστά στη θέα των καταστημάτων με ασημικά, από τα 
οποία βρίθει η πόλη. Πολλά από αυτά θα συναντήσεις 
στην οδό Αβέρωφ, «στέγες» για τα μοναδικά χειροποίητα 
κοσμήματα από ασήμι. Ο πειρασμός μεγάλος, η διάθεσή 
σου για shopping therapy στα ύψη και τι καλύτερο από το 
να κλείσεις τη μικρή σου βόλτα στα Γιάννενα με δώρα για 
τον εαυτό σου και τους αγαπημένους σου.

Επωφεληθείτε από τις μεγάλες 

προσφορές του www.luckydeal.gr 

σε κέντρα ευεξίας και περιποίησης!

“Εγγραφείτε τώρα στο www.luckydeal.gr 
και επωφεληθείτε από τις 
ασυναγώνιστες προσφορές μας!”

www.luckydeal.gr

Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν στο Νησί. 
Μοναδικό μέσο μεταφοράς είναι τα πλοιάρια 

και οι βάρκες που μεταφέρουν τους 
κατοίκους στην αντίπερα όχθη.



Πανεπιστηµίου 10, Ιωάννινα, τηλ.: 26510 44633, 44634, fax: 26510 45437, www.krikonis-hotel.gr, reservations@krikonis-hotel.gr 

The resort with the country-inn 

feeling
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Κολιονάσιος... Το πιο γλυκό όνομα που εδώ και είκοσι χρόνια μάς χαρίζει μοναδικές γεύσεις. Οι συνταγές της γιαγιάς Ξανθής 
ακολουθούνται κατά γράμμα μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα, η ίδια πάντα επιβλέπει από πάνω για να είναι σίγουρη ότι ο μπακλαβάς της 
και οι υπόλοιπες λιχουδιές που κληροδότησε θα πετύχουν. «Ο παραδοσιακός μπακλαβάς είναι ένα μοναδικό προϊόν της περιοχής μας. 
Καθημερινά αναζητούμε τρόπους βελτίωσης, ώστε να τον κάνουμε πιο αγνό και νόστιμο, όπως έκανε πάντα η γιαγιά μας. 
Τη δική της μαγική συνταγή κρατάμε μέχρι σήμερα», μας εξομολογούνται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης «Κολιονάσιος». 
Τα υπέροχα γλυκίσματα με την επωνυμία «Κολιονάσιος» παρασκευάζονται από γιαννιώτικες πρώτες ύλες, με αυστηρά ποιοτικά 
δεδομένα και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, σε έναν «μερακλίδικο» χώρο παραγωγής. Στη συνέχεια,διατίθενται στο δίκτυο 
καταστημάτων τους, όπως επίσης και σε άλλα ζαχαροπλαστεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μια δοκιμή θα σας πείσει ότι η συνταγή 
της γιαγιάς πέτυχε και αυτή τη φορά!

www.baklavas.gr

Όλο γλύκα!
Όταν  η γιαννιώτικη παράδοση και το μεράκι της γιαγιάς συναντούν την 
απόλυτη ποιότητα και τη σύγχρονη υποδομή, τότε... η γεύση μένει αξέχαστη.

 

1. 14ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, τηλ.: 26510 96300

2. Καραμανλή 39-Μώλος, τηλ.: 26510 34494

3. Αβέρωφ 34, τηλ.: 26510 75511

4. Κεντρική πλατεία Μετσόβου, τηλ.: 2656 300386

Tips-Προτάσεις
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Αεροπορικώς με πτήσεις της Ολυμπιακής και της Aegean ή οδικώς 
μέσω Πάτρας. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες (445χλμ.)

ΔΙΑΜΟΝΗ

Krikonis Suites Hotel
Οικογενειακό ξενοδοχείο, μόλις 1,5χλμ. από το κέντρο της πόλης. 
Πλήρως ανακαινισμένο, με διαφορετική επίπλωση σε καθένα από 
τα 23 δωμάτια και σουίτες.
Πανεπιστημίου 10 (1.5χλμ. από το κέντρο των Ιωαννίνων), 
τηλ.: 26510 44633, 44634, www.krikonis-hotel.gr

 ΦΑΓΗΤΟ

Spuntino
Το αδερφάκι του αθηναϊκού Spuntino λατρεύει την ιταλική κουζίνα. 
Το μενού περιλαμβάνει φυσικά πίτσες και pasta.
Σκυλοσόφου 6, Μώλος, τηλ.: 26510 73984

COFFEE TIME

Βάιος Δημητρίου
Ένας ολοκαίνουριος all day χώρος 
που σύμφωνα με τα γερμανικά 
πρότυπα συνδυάζει φούρνο, 
ζαχαροπλαστείο, café και bar.
Σάς κακομαθαίνει με αμαρτωλές 
σοκολατόπιτες, πεντανόστιμες 
μηλόπιτες, γλυκά ταψιού, 
σιροπιαστά, βάφλες, κέικ, 
σφολιάτες και κρύα σάντουιτς. 
Οι ποδοσφαιρόφιλοι των 
Ιωαννίνων εδώ έχουν βρει το στέκι τους, καθώς ο 1ος όροφος είναι 
«αφιερωμένος» στους αγώνες της στρογγυλής θεάς.
Κεντρικό κατάστημα: Ναπολέων Ζέρβα & Σαλαμάγκα 1, 26510 29413 
Νέο κατάστημα: Δωδώνης 30, τηλ.: 26510 68598



Η αβάσταχτη γοητεία  
της παράδοσης

Μέτσοβο

Οι μυρωδιές του νοτισμένου χώματος, του ξύλου που σιγοκαίει στο 
τζάκι και των ψητών που «θυσιάζονται» στις ταβέρνες της κεντρικής 
πλατείας  προκαλούν την όσφρησή σου. Τα πλατανόφυλλα των 
πελώριων δέντρων «χορεύουν», υπακούοντας στις προσταγές του 
καθαρού αέρα και δηλώνοντας την παρουσία τους στην ακοή σου, μαζί 
με το κουτσοβλάχικο ιδίωμα. Γκλίτσες, φλοκάτες, χρυσοκέντητες στολές 
και περίτεχνα ξυλόγλυπτα συναντούν το άγγιγμά σου. Τελευταία και 
καλύτερη έχει μείνει η αίσθηση της γεύσης. Το καπνιστό μετσοβόνε, 
το σεβρ, η μετσοβέλλα και το ξακουστό μπρούσκο κρασί Κατώγι 
Αβέρωφ έχουν αναλάβει την «αναστάτωση» του ουρανίσκου, με όπλο 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Δεν χρειάζεται να έχεις και την «έκτη» 
αίσθηση για να καταλάβεις ότι στο Μέτσοβο θα περάσεις υπέροχα!

Η πόλη των ευεργετών
Το μεγαλύτερο βλαχοχώρι της Ελλάδας γνώρισε την εύνοια της φύσης. 

Το αγκάλιασαν προστατευτικά οι πανύψηλες βουνοκορφές του Ζυγού, 
του Λάκμου, του Μαυροβουνίου, της Τσούκα Ρόσα και της Κατάρας, το 
έντυσαν στα πράσινα τα έλατα, τα δροσερά πλατάνια και η μαύρη πεύκη, 
το «φίλησε» γλυκά το χιόνι της Πίνδου... Η γεωγραφική του θέση ήταν 
αυτή που καθόρισε την πορεία του στο χρόνο: αμφιθεατρικά χτισμένο σε 
υψόμετρο 1.160μ. πάνω από την κοιλάδα του Μετσοβίτικου ποταμού, στο 
πέρασμα των καραβανιών προς τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, 
έγινε το σταυροδρόμι της Ηπείρου. Τότε άρχισαν να το ευνοούν και 
οι άνθρωποι. Χάρη στο στρατηγικό σημείο του πέρασε ζάχαρη επί 
Τουρκοκρατίας, απέκτησε προνόμια κι εξελίχθηκε σε τρανό βιοτεχνικό 
κέντρο. 
Ωστόσο, το  Αρκουδοχώρι (στα σλάβικα μέτσκα=αρκούδα και 
όβο=χωριό) άκμασε και αναπτύχθηκε στο μέγιστο βαθμό, όταν τα 
γνήσια τέκνα του διέθεσαν υπέρογκα χρηματικά ποσά για την ανέγερση 
κοινωφελών ιδρυμάτων... 

...εικόνες από τον τόπο των ευεργετών, εικόνες από το Μέτσοβο

                            όλες τις αισθήσεις σου και το αντιλαμβάνεσαι από την πρώτη στιγμή που 
πατάς το πόδι σου σε αυτό το κομμάτι γης, 60χλμ. βορειοανατολικά των Ιωαννίνων. 
Τα μάτια αδυνατούν να κλείσουν μπροστά στις πολύχρωμες εικόνες της κωμόπολης 
των 4.000 κατοίκων.
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Κυριεύει

Παλιά πέτρινα αρχοντόσπιτα, γκλίτσες, υφαντά 
και χρυσοκέντητες στολές. Μετσοβόνε και σεβρ 
στο τραπέζι, πλάι σε ένα ποτήρι κρασί 
Κατώγι Αβέρωφ... 



Αν το Μέτσοβο σήμερα είναι μια υπέροχη 
κωμόπολη, αυτό το οφείλει στους 
άξιους ευεργέτες. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας 
και ο υιοθετημένος του γιος Ευάγγελος 
Αβέρωφ-Τοσίτσας δεν έχτισαν μόνο 
κομψά, επιβλητικά κτήρια, αλλά και 
ζωές…
Την άφιξή σου στην υπέροχη κωμόπολη 
σηματοδοτεί το επιβλητικό κτήριο στην 
είσοδο. 
Δεν είναι άλλο από το πρότυπο 
τυροκομείο του Ιδρύματος Τοσίτσα, 
το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 
1958, εκπαιδεύοντας τους ντόπιους 
στην παραγωγή άριστων ποιοτικά 
τυριών. Κάνεις ένα διάλειμμα από τις 
φιδογύριστες στροφές και προσπαθείς 
να διακρίνεις τον τελικό προορισμό σου 
ανάμεσα στις οξιές και τα έλατα.  

Παίρνεις βαθιές, βουνίσιες ανάσες 
και κατηφορίζεις, προσπερνώντας 

αποσβολωμένος τα πρώτα πετρόχτιστα 
αρχοντόσπιτα.  Ακολουθείς τον κεντρικό 
δρόμο και  περπατάς κατά μήκος του, 
ανάμεσα σε μαγαζιά με γκλίτσες, 
λογής-λογής ξυλόγλυπτα και υφαντά 
πραγματικά αριστουργήματα, τα οποία 
σε «αναγκάζουν» να μνημονεύσεις 
τους σπουδαίους ταλιαδόρους και 
χρυσοραφτάδες. 

Φτάνοντας στην κεντρική πλατεία, 
δεν μπορείς παρά να απαθανατίσεις 
το μητροπολιτικό ναό της Αγίας 
Παρασκευής (1511)  και το περίτεχνο 
σκαλιστό τέμπλο του.
 Ένα δίλημμα σε περιμένει ακριβώς 
απέναντι· να ξαποστάσεις κάτω από 
τα σκιερά πλατάνια παρέα με τους 
γέροντες, οι οποίοι λάμπουν μέσα στην 
παραδοσιακή ενδυμασία τους ή να 
κατευθυνθείς προς την Πινακοθήκη 
Ευάγγελου Αβέρωφ; Επιλέγεις τη 

δεύτερη «οδό» και κατευθύνεσαι 
προς το «σπίτι» των έργων κορυφαίων 
Ελλήνων ζωγράφων. 
Η «βόλτα» σου στα μονοπάτια του 
μετσοβίτικου πολιτισμού συνεχίζεται 
στο λαογραφικό μουσείο, στεγασμένο 
στο αναστηλωμένο αρχοντικό της 
οικογένειας Τοσίτσα. 

Η ξενάγηση στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους σού δίνει 
μια ιδέα για τον τρόπο ζωής κατά τον 
19ο αιώνα, ενώ ο τρίτος όροφος όπου 
εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα του 
Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα σε φέρνουν 
ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο 
ευεργέτη.  Το ραντευού με το χθες 
φτάνει στο τέλος του όταν κοντοστέκεσαι 
μπροστά στα σπίτια με τους λιθόχτιστους 
τοίχους και τις ξύλινες σκεπές, όταν 
δροσίζεις τα χέρια σου με γάργαρο νερό 
από τις πέτρινες κρήνες.

 Μ
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Περιήγηση στο Μέτσοβο

Απολαύσεων συνέχεια
Έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς με τη γαστρονομία του Μετσόβου κι αυτό δεν το ξεχνάς. Εδώ φτιάχνουν 
το περίφημο μετσοβόνε, τη μετσοβέλλα, το σεβρ, τυριά με «πικάντικο» χαρακτήρα, σερβιρισμένα στις 
ταβέρνες και τις ψησταριές της κεντρικής πλατείας μαζί με εκλεκτές κρεατονοστιμιές. Μαζί τους δένει 
άψογα το φημισμένο μπρούσκο κρασί Κατώγι που παράγεται από γαλλικά κλήματα του Μπορντό στην 
περιοχή Γινιέτς του Μετσόβου. Δύσκολο να βρεις λόγια για να περιγράψεις την επίγευσή του, εύκολο 
όμως να το πιεις και να δώσεις υπόσχεση ότι σύντομα θα ξαναβρεθείς στο Μέτσοβο.

Tips-Προτάσεις

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Από Αθήνα θα προσεγγίσετε το Μέτσοβο μέσω Ιωαννίνων 
(420χλμ.). Δρομολόγια εκτελούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, 
τα οποία σας μεταφέρουν στην πόλη των Ιωαννίνων και από 
εκεί συνεχίζετε με τοπικό λεωφορείο.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Απόλλων
Πλήρως 
ανακαινισμένο, 
αποτελεί μιας 
πρώτης τάξεως 
επιλογή για διαμονή 
στο Μέτσοβο. Το 
αρχοντικό μετσοβίτικο 
κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της κωμόπολης και διαθέτει 40 
περιποιημένα δίκλινα και 10 ρομαντικές σοφίτες, τα οποία 
«ενισχύθηκαν» με νέα επίπλωση.
Κεντρική Πλατεία, τηλ.: 26560 41833-4

Αρχοντικό Μετσόβου
Πετρόχτιστο αρχοντικό με άνετα δωμάτια.
Βασιλείου Ζαούση 5, τηλ.: 26560 29100-1, 
www.metsovohotels.com

Ξενοδοχείο Γαλαξίας
Ρουστίκ ύφος, με φλοκάτες στα πλήρως εξοπλισμένα δωμάτιά του.
Κεντρική πλατεία, τηλ.: 26560 41202, 41123 

Κατώγι Αβέρωφ
Πολυτελές ξενοδοχείο μετσοβίτικης αρχιτεκτονικής, με 
λευκά και κόκκινα δωμάτια, εμπνευσμένα από τον κόσμο του 
κρασιού. Πολύ συχνά διοργανώνονται γευσιγνωσίες κρασιού, 
όπως επιβάλλει το «πρωτόκολλο» του οινοποιείου. 
Μέτσοβο, τηλ.: 26560 42505, www.katogihotel.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Μετσοβίτικο σαλόνι
Οι ντόπιοι που το προτιμούν κάτι ξέρουν. Γίδα βραστή, κλέφτικο, 
κοντοσούβλι και πίτες θα δώσουν τέλος στο αίσθημα της 
πείνας.
Βαρώνου Μιχ. Τοσίτσα (κοντά στην πλατεία), 
τηλ.: 26560 42142

Προφήτης Ηλίας
Ταβέρνα δίπλα στο μικρό χιονοδρομικό, για κρεατοφαγία μέχρι 
τελικής πτώσεως. Νοστιμότατος ο τραχανάς και τα ψητά στα 
κάρβουνα.
Προφήτης Ηλίας, τηλ.: 26560 41095.

ΣΚΙ-ΣΠΟΡ

Στον Προφήτη Ηλία στις Πολιτσιές (4χλμ. από Μέτσοβο) και 
σε υψόμετρο 1.600μ. λειτουργεί μικρό χιονοδρομικό κέντρο, 
το οποίο διαθέτει και σύστημα τεχνητής χιόνωσης, ενώ στο 
Καρακόλι δύο πίστες εξυπηρετούν τους σκιέρ.



Περιποιημένα πλακόστρωτα, 
προσεγμένα αρχοντικά, ρομαντικοί 
ξενώνες...

Στενό μαρκάρισμα 
βουνού κι ελάτης!

Ευρυτανία

Μόνο μια φορά χρειάζεται να ταξιδέψεις στο Καρπενήσι και τις συστάδες 
χιονισμένων χωριών που το αγκαλιάζουν, για να γίνει ο χειμώνας η 
λατρεμένη σου εποχή. Μετά θα έρχεσαι ξανά και ξανά στην Ευρυτανία, 
καταδικασμένος σε ισόβια… αγάπη για το χοντρό κρύο, το χιονοδρομικό 
κέντρο στο Βελούχι, τα αλπικά τοπία, τα mountain resorts και τα αναμμένα 
τζάκια…  
 
Έχεις προσπεράσει τη Λαμία και προσεγγίζεις στην καρδιά του πράσινου 
νομού, το Καρπενήσι, επιλέγοντας τη διαδρομή μέσα από Τυμφρηστό. Οι 
συνεχείς ανηφορικές στροφές και η πυκνή βλάστηση είναι σημάδι πως 
φτάνεις στον τελικό προορισμό σου, έχοντας διανύσει 300χλμ. από την 
Αθήνα. Οι μεγάλες πολυκατοικίες και τα σύγχρονα κτήρια δεν σου κάνουν 
κλικ, όμως δεν πτοείσαι. Γνωρίζεις πως η ιστορική ευρυτανική πρωτεύουσα 
με τα παλιά αρχοντικά και τα παραδοσιακά κτίσματα αποτελεί μακρινή 
ανάμνηση, καθώς έχασε τη γραφικότητά της μετά τα πλήγματα του πολέμου 
και του σεισμού του 1966. Η πρώτη «επαφή» με το κέντρο της πόλης γίνεται 
στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη. Στρωμένη με ψηφιδωτά που 
αναγράφουν τα ονόματα των δήμων της Ευρυτανίας, μοιάζει με πολύχρωμο 
μωσαϊκό. Περίοπτη θέση στην πλατεία κατέχουν οι βρύσες με τα πέτρινα 

λιοντάρια ο αιωνόβιος πλάτανος, το Δημαρχείο και ο ναός της Αγίας Τριάδας 
(ανακαινισμένος το 1765 από τον Κοσμά τον Αιτωλό). Εκεί βλέπεις και το 
άγαλμα του Μάρκου Μπότσαρη, που υπενθυμίζει την πολύτιμη βοήθειά του 
για την απελευθέρωση της περιοχής από τους Τούρκους. Από την πλατεία 
ξεκινούν και οι δύο πολυσύχναστοι, εμπορικοί δρόμοι του Καρπενησίου, οι 
οδοί Ζηνοπούλου και Καρπενησιώτη. Εδώ υπάρχουν καταστήματα, εστιατόρια 
και café-bars, γεμάτα από νεολαία και επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. 

Ορεινές διαδρομές…
Το υποβλητικό τοπίο επιβάλλει εξορμήσεις στα χωριά της Ευρυτανίας και 
τι καλύτερο από το να πάρεις το δρόμο προς Προυσό. Στις Κορυσχάδες, 
5χλμ. νοτιοδυτικά του Καρπενησίου, κάνεις την πρώτη σου στάση. Στην 
ιστορική κοινότητα επί Κατοχής συστήθηκε η «Κυβέρνηση του Βουνού», 
η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά στο πέτρινο σχολείο της πλατείας, 
που σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Εδώ βρίσκεις 
αρκετούς καλόγουστους ξενώνες, στεγασμένους σε παλιά αρχοντικά. 
Το ελατοσκέπαστο Βουτύρο, λίγο παρακάτω, σε περιμένει, με ταβέρνες 
για γεύματα βουνίσιας νοστιμιά, ξενώνες και τη βυζαντινή εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής, τη μεγαλύτερη του νομού. 

                               σημαίνει χιόνι, ορεινές διαδρομές, διαμονή σε ατμοσφαιρικούς ξενώνες, 
άφθονο κρασί και τσιπουράκι που ζεσταίνει τα σωθικά. Το Καρπενήσι και τα κουκλίστικα 
χωριά της Ευρυτανίας γνωρίζουν καλά τον ορισμό…

Χειμώνας

76



Μικρό και Μεγάλο Χωριό
Εκεί στο νότο της Ευρυτανίας, ανακαλύπτεις τη γοητεία του βουνού και 
συνεχίζεις την πορεία σου στον κεντρικό δρόμο του Προυσού. Στρίβοντας 
δεξιά από τον κεντρικό δρόμο, κατευθύνεσαι προς το όμορφο Μικρό 
Χωριό που παίρνει τα πάνω του χάρη στις νέες ξενοδοχειακές μονάδες. 
Αν στρίψεις αριστερά όμως, φτάνεις στους πρόποδες της κατάφυτης 
Καλιακούδας. Εδώ, σε υψόμετρο 720μ. το Μεγάλο Χωριό σε κάνει 
να χάνεις τα λόγια σου. Περιποιημένα πλακόστρωτα, προσεγμένα 
αρχοντικά, ρομαντικοί ξενώνες, ένα Λαογραφικό Μουσείο και το 
φημισμένο Γαλακτομπούρεκο του Καρβέλη στο καφενείο της κυρά-
Παρασκευής συνθέτουν τα ατού του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου. 
Ένα ακόμα πέρασμα από το χωριουδάκι του Γαύρου και φτάνεις στη 
«φωλιά» της πίστης!

Η Παναγία στην αγκαλιά του βράχου
Το βουνό της Χελιδώνας σε «συνοδεύει» από τα δεξιά, ενώ η πιο light 
Καλιακούδα και ο ποταμός Καρπενησιώτης από τα αριστερά, στο ταξίδι 
σου προς το ξακουστό μοναστήρι του Προυσού. Το πλήθος στην άκρη 
του δρόμου λίγο μετά τη στροφή για Καρίστα, ένα πράγμα μπορεί να 
σημαίνει: ναι, εδώ είναι τα Πατήματα της Παναγιάς. Σύμφωνα με την 
παράδοση, η Παναγία περπάτησε στα βράχια κι άφησε τη θαυματουργή 
εικόνα της στο σημείο όπου μετέπειτα χτίστηκε η Μονή Προυσού, 
«σφηνωμένη» στα σωθικά του βουνού. Παρακάτω το γραφικό χωριό του 
Προυσού με τα παραδοσιακά ταβερνάκια εξελίσσεται σε πρώτης τάξεως 
τουριστικό προορισμό. Με ένα ποτηράκι τσίπουρο στο χέρι, αναλογίζεσαι 
πόσα κάλλη μπορεί να κρύβει η Ευρυτανία. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα…

Αφιέρωμα-Καρπενήσι

Tips-Προτάσεις
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
Από Αθήνα, οδικώς διανύοντας 293χλμ. επί της Ε.Ο. Αθηνών-
Λαμίας και περνώντας από τον Τυμφρηστό. Δρομολόγια προς 
το Καρπενήσι εκτελούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Montana Hotel & Spa
Βραβευμένο mountain resort, με πανοραμική θέα στην κοιλάδα 
του Καρπενησιώτη. Ρουστίκ ύφος, ξύλινα δοκάρια στα ταβάνια, 
χειροποίητα φωτιστικά και άλλες πινελιές λάμψης στα 110 
δωμάτια και τις 18 σουίτες του πεντάστερου ξενοδοχείου. 
Τηλ.: 22370 80400-7, www.montana.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Ο Σπίθας
Μαγειρευτά και ψητά στα κάρβουνα θα σας κάνουν να 
γλείφετε τα δάχτυλά σας.
Βουτύρο, τηλ.: 22370 22610

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Βυζάντιο
Ο αυτοκράτορας του nightlife στο Καρπενήσι! Το Βυζάντιο 
αποτελεί σταθερή αξία στις προτιμήσεις ντόπιων κι 
επισκεπτών για τα νυχτοπερπατήματά τους στην πόλη γιατί 
ξέρει να απογειώνει τους θαμώνες του με πολύ κέφι, δυνατά 
beats και καθαρά ποτά.
Ζηνοπούλου 12, Καρπενήσι



Μπάνσκο, εν λευκώ
The next best thing στον τουρισμό 
της Βουλγαρίας! Αυτό τουλάχιστον 
δείχνουν ο οικοδομικός οργασμός 
και η αθρόα προσέλευση σκιέρ κι 
επισκεπτών από τα Βαλκάνια. Το 
άγνωστο χωριό των προηγούμενων 
δεκαετιών σε 936μ. υψόμετρο, 
ανάμεσα στα όρη Ρίλα, Πιρίν 
και Ροδόπη, με λίγο ρετούς και 
«φτιασίδια» έγινε no1 χειμερινός 
προορισμός. Μόνο εσύ λείπεις -για την 
ώρα- από το Μπάνσκο. Ξενοδοχεία, 
διαμερίσματα και spa προσφέρουν σε 
εξευτελιστικές τιμές –για τα ελληνικά 
δεδομένα- υπηρεσίες 4 και 5 αστέρων, 
τις οποίες καλείσαι να απολαύσεις 
την περίοδο των Χριστουγέννων. Η 

Γόνδολα (το κεντρικό lift, 1χλμ. από 
την πόλη) σε περιμένει, για να σε 
«ανυψώσει» εύκολα και γρήγορα στα 
ύψη. Σαν σκυτάλη, θα σε παραδώσει 
σε έναν από τους 13 αναβατήρες 
που θα σε μεταφέρουν στις 16 πίστες 
συνολικού μήκους 70χλμ. στις βόρειες 
πλαγιές του όρους Πιρίν. Θα κάνεις 
ανεβασιές-κατεβασιές στα 2.000- 
2.500μ. και σαν νιώσεις κομματάκι 
κουρασμένος, θα εγκαταλείψεις το 
άθλημα. Με φόρα θα μπεις στην πρώτη 
στολισμένη με χριστουγεννιάτικα me-
hana (ταβέρνα) που θα βρεις μπροστά 
σου για κρασοκατάνυξη και αχνιστές 
σούπες. Αν βαστάς, ξεστράτισε από 
το ξενοδοχείο σου και χώσου στα 
δρομάκια της Παλιάς Πόλης του 

Μπάνσκο, για να αγοράσεις δώρα από 
τους πλανόδιους μικροπωλητές και 
να πάρεις μια ιδέα από παραδοσιακές 
κατοικίες, εκκλησιές και πέτρινες 
πλατείες. 
Διαμονή: Roka Villa 
(37B Glazne St, tel.: +359 749 88337, 
www.villaroka.com)
Φαγητό: Dedo Tace  
(42 Pirin St, tel.: +359 887 817479)

Πράγα, του ονείρου  
και της μαγείας...
Έχεις την εντύπωση πως αν δεν 
ξεπηδήσει από το Κάστρο του 9ου 
αιώνα, ο πρίγκιπας του παραμυθιού 
θα εμφανιστεί από κάποιο δρομάκι 
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           λευκό σκηνικό του Μπάνσκο, η μαγεία της παραμυθένιας Πράγας 
και το χωριό του Αϊ-Βασίλη στο Ροβανιέμι ρίχτηκαν στο καζάνι των 
Χριστουγέννων, δίνοντας την τέλεια συνταγή για την πιο χαρούμενη γιορτή 
του χρόνου. 

Το

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Μπάνσκο-Πράγα-Ροβανιέμι



“Εγγραφείτε τώρα στο www.luckydeal.gr 
και επωφεληθείτε από τις 

ασυναγώνιστες προσφορές μας!”

*Εγγραφείτε στο 
www.luckydeal.gr 

εντελώς δωρεάν και 
επωφεληθείτε

από εκτπώσεις έως 80%!

*Δώστε ώθηση στην επιχείρησή 
σας μέσω του 

www.luckydeal.gr

*Μεγάλες προσφορές 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!
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Και τότε, θα περπατήσει πλάι σε 
μεσαιωνικά κτίσματα, καθεδρικούς 
ναούς και κάτω από γοτθικές 
αψίδες, καταλήγοντας στην κεντρική 
πλατεία. Βλέπεις, οι 12 απόστολοι 
του εντυπωσιακού Αστρονομικού 
Ρολογιού έχουν παράσταση... Δεν έχει 
καιρό για χάσιμο, πρέπει να χαζέψει 
την υπαίθρια χριστουγεννιάτικη 
αγορά και  να «πεταχτεί» μέχρι τη 
γέφυρα του Καρόλου. Εκεί θα ρίξει 
ένα βλέφαρο στα 30 αγάλματα των 
αγίων που τη στολίζουν, ζηλεύοντας 
το αγνάντι τους, τα ποταμόπλοια στον 
Μολδάβα. Επιχειρώντας να κάνει 
ένα πέρασμα στην αντίπερα όχθη, 
τη Mala Strana, οι τζαζ μπάντες του 
δρόμου και οι χιλιάδες τουρίστες 
που συνωστίζονται στη γέφυρα, θα 
τον αναγκάσουν να μπει στη μηχανή 
του χρόνου και να επιστρέψει πάλι 
πίσω στην εποχή του. Εσύ, όμως, 
θα συνεχίσεις τη διαδρομή του, 

κατευθυνόμενος στην πλατεία Wenc-
eslas. Σε ένα από τα μπαράκια της θα 
δοκιμάσεις την μπίρα Pilsner και θα 
διασκεδάσεις με τον τσέχικο τρόπο.
Διαμονή: Hotel Aria (Trziste 9, 
tel.: +420 225 334 111, 
www.ariahotel.net)
Φαγητό: Bohemia Bagel 
(Lazenska 19, Mala Strana, 
tel.: +420 257 218 192, 
www.bohemiabagel.cz)

Ροβιανιέμι, στο χωριό του 
Αη Βασίλη
Η θερμοκρασία στους -17 C, νιφάδες 
του βορρά πέφτουν κατά χιλιάδες έξω 
από τα ξύλινα σπιτάκια στο δάσος, τα 
έλκηθρα γλιστρούν πάνω στο χιόνι, 
η μαύρη μπίρα γεμίζει τα ποτήρια και 
το κρέας ταράνδου βουτά σε σάλτσα 
βατόμουρων. Σκηνή βγαλμένη από 
το Ροβανιέμι της Λαπωνίας. Οχτώ 

χλμ. μακριά, σε ένα μικροσκοπικό 
ταχυδρομείο του Αρκτικού Κύκλου, 
μια γαλήνια φιγούρα βοηθά τα 
πιτσιρίκια με τα κόκκινα μάγουλα να 
στείλουν τα γράμματά τους. Είναι ο 
Αϊ-Βασίλης, ο αγαπημένος άγιος των 
παιδιών, ο στρουμπουλός παππούλης 
που φρόντισε να απασχολήσει τους 
μικρούς του φίλους με καταστήματα 
και παιχνίδια στο Santapark του 
χωριού του. Η ζωή στη Φινλανδική 
Λαπωνία είναι αναμφίβολα 
exciting. Μαγική η αίσθηση του να 
«περιφέρεσαι» σε παγωμένες λίμνες 
(η Φινλανδία έχει 177.888 λίμνες) ως 
επιβάτης ενός snowmobile ή να ακούς 
τον ήχο του ελκήθρου που σέρνουν 
οι τάρανδοι. Αν θέλεις να μάθεις 
περισσότερα για τις παραδόσεις και 
την κουλτούρα των Λαπώνων, δεν 
έχεις παρά να επισκεφθείς το μουσείο 
Arktikum.
Διαμονή: Santasport 
(Hiihtomajantie 2)






