Δεκνζίεπζε: 4/1/2007
Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη
ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ
έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο.
EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Δύν θαηλνύξηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κάο δίλνπλ αθνξκή γηα έλα onthe-road weekend κέζα ζηα έιαηα. Κη επεηδή ζην βνπλό ε απόιαπζε είλαη ζηα κηθξά πξάγκαηα
-λα θάλεηο ζηάζε γηα θαθέ, λα αγνξάδεηο ινπθάληθα από αγξηνγνύξνπλν, λα κπαίλεηο ζε έλαλ
όκνξθν δεζηό ρώξν θνπξαζκέλνο από ην δξόκν θαη μεπαγηαζκέλνο-, θάλακε ην ιεπηνκεξή
ράξηε θαινπέξαζεο ηεο πεξηνρήο. Πξνο πάζαλ ρξήζε θαη απόιαπζε...
Aγαπεκέλνη ρεηκσληάηηθνη πξννξηζκνί, ηα νξεηλά ρσξηά ησλ Ρξηθάισλ,
καο έρνπλ θηινμελήζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ. Ξάληα
απνιακβάλνπκε ηηο off-road δηαδξνκέο κέζα ζηα έιαηα, ηα παηρλίδηα κε
ην ρηόλη ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα, ηηο δεζηέο βξαδηέο γύξσ από
αλακκέλα ηδάθηα κε ηζίπνπξν, αρληζηή θαζνιάδα θαη ινπθάληθα
αγξηνγνύξνπλνπ.
Κέρξη πξόζθαηα νη επηινγέο γηα δηακνλή πεξηνξίδνληαλ ζηα απιά
μελνδνρεία ηεο Διάηεο, ζηνπο πεξηπνηεκέλνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο
ζην Ξεξηνύιη θαη ζηα ιηγνζηά δσκάηηα ηνπ Ξύξγνπ Καληάληα, ηνπ μελώλα
Ζ ξεζεςηόλ ηνπ μελνδνρείνπ
πνπ ζηέθεη κνλαρηθόο κέζα ζην ειαηόδαζνο ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα.
Αρεισΐδεο. Ρν εμσηεξηθό ηνπ
νγθώδνπο θηηξίνπ θέξλεη ζην λνπ Αθνξκή γηα απηό ην νδνηπνξηθό ζηάζεθε ε είδεζε γηα δύν λέεο
μελνδνρεηαθέο αθίμεηο, ην μελνδνρείν Βίγια ζην ρσξηό Ξύξξα θαη ηηο
ην κνλαζηεξηαθό ζηηι.
Αρεισΐδεο ζην ρσξηό Θαιιηξξόε. Ρα επηζθεθζήθακε θαη ηα δύν θαη
δηαπηζηώζακε πσο όλησο δίλνπλ λέα δηάζηαζε ζε κηα εμόξκεζε ζηελ
πεξηνρή. Χηηζκέλα ζε εθπιεθηηθέο ηνπνζεζίεο, ζπλδπάδνπλ απνκόλσζε από ηα πιήζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ
ζαββαηνθύξηαθνπ, κε πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηζκό πνπ καο εμέπιεμε επράξηζηα.
Ξηζηεύνπκε πσο ε δεκηνπξγία ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαγέλλεζε μεραζκέλσλ ρσξηώλ θαη
αλππνκνλνύκε λα έξζεη ην θαινθαίξη γηα λα απνιαύζνπκε δξνζεξέο βνπηηέο ζηελ πηζίλα ησλ Αρεισΐδσλ,
κε ζέα ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο.
Γηαζρίζακε ηνλ θάκπν ησλ Ρξηθάισλ έλα ήζπρν θπξηαθάηηθν πξσηλό. Βαξηά ζύλλεθα θάιππηαλ ην
ρεηκσληάηηθν νπξαλό ηνλίδνληαο ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ. Ξξνζπεξάζακε ηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο
Ξύιεο, ηεο εκπνξηθήο θσκόπνιεο πνπ ρσξίδεη ηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ από απηά ηνπ βνπλνύ, θαη θάλακε
ηελ πξώηε ζηάζε ζην κνλόηνμν «Γεθύξη ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίσλα», από ηα πην εληππσζηαθά θαη
θαινδηαηεξεκέλα ηεο πεξηνρήο.
Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο κάο απνθάιπςε πσο ζηελ θπξηνιεμία είρακε κόιηο πεξάζεη ηελ «πύιε» γηα ην
βαζίιεην ησλ βνπλώλ. Ζ επζεία ηνπ θάκπνπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο απόηνκεο αλεθνξηθέο ζηξνθέο θαη νη
απόθξεκλεο νξζνπιαγηέο ηνπ πνξηατθνύ θαξαγγηνύ εμαθάληζαλ από ηα κάηηα καο ηελ εύθνξε πεδηάδα.
Ρν θαξάγγη ρσξίδεη ηνλ Θόδηαθα από ηνλ Ίηακν, δύν βνπλά κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε, πνπ δίλεη ζην ηνπίν
κνλαδηθή πνιππινθόηεηα. Βνπλίζηα έιαηα ελαιιάζζνληαη κε πδξόβηα πιαηάληα, ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη
γπκλέο, βξαρώδεηο πιαγηέο πνπ ζπκίδνπλ ζπρλά ζειεληαθό ηνπίν. Φηάλνληαο ζηελ Διάηε,
πξνζγεησζήθακε μαλά ζηε γήηλε πξαγκαηηθόηεηα. Ζ Θπξηαθή είλαη κέξα γηνξηήο γηα ην κηθξό νηθηζκό πνπ
απιώλεη ηα ζπίηηα ηνπ ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Ρνπξηζηηθά πνύικαλ γεκίδνπλ αζθπθηηθά ηνλ
θεληξηθό δξόκν, ε πιαηεία κεηακνξθώλεηαη ζε ππαίζξην παδάξη παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ν θξενπώιεο
«πεξηπνηείηαη» έλα αγξηνγνύξνπλν (πξόζθαηε ιεία) θαη νη κπξσδηέο πνπ μερύλνληαη από ηηο ηαβέξλεο
κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ρνξηνθάγνπο λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Ρν ζθεληθό ζπκπιεξώλνπλ θαθεηέξηεο,
ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα γεκάηα μύιηλα αληηθείκελα θαη βάδα κε γιπθά θνπηαιηνύ. αθόκα θαη ην
βελδηλάδηθν (πξνζνρή: ην κνλαδηθό ηεο πεξηνρήο) έρεη ηηο αληιίεο ζηνιηζκέλεο κε γθιίηζεο θαη μύιηλεο
θνπηάιεο, αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ θάπνηε μπινγιύπηεο. Γελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηο πσο ε
Διάηε είλαη ην πην δσληαλό θαη αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθά ρσξηό ηεο πεξηνρήο.

Ρν παιηό κνλόηνμν γεθύξη ηεο
Ξύιεο νξηνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο
αλάβαζεο πξνο ηε λόηηα Ξίλδν,
πξνζθέξνληαο ην κνλαδηθό

πέξαζκα ηνπ αθξηζκέλνπ
Ξνξηαΐηηθνπ πνηακνύ. Ρν ηξαπέδη
ηνπ πηθλίθ κηιάεη από κόλν ηνπ...

Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο πξνο ην Ξεξηνύιη, ην ηνπίν θεξδίδεη ηνλ
επηζθέπηε: ηα ππθλά δάζε δηαθόπηνληαη από ιηβάδηα θαη ν δξόκνο
ράλεηαη κέζα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ πξάζηλνπ. Δδώ βξίζθνληαη νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηιηπνύηεηνπ ρηνλνδξνκηθνύ, αιιά θαη ηα θέληξα
νξεηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα θαη ηππαζία κέζα ζηα έιαηα.
Διάρηζηα ρηιηόκεηξα κεηά θηάλνπκε ζην Ξεξηνύιη. Ξνιινί από ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ
νινθιεξώλνπλ ηελ πεξηήγεζή ηνπο εδώ, εκείο όκσο ζθνπεύνπκε λα κπνύκε βαζηά ζηα ρσξηά ηνπ
Αζπξνπνηάκνπ θη έηζη ζπλερίδνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζην Λεξατδνρώξη. Γηαζρίδνπκε ην «θαξάγγη ηεο
Κάλαο» πεξλώληαο από ην πέηξηλν «Γεθύξη ηεο Γξηάο» (ν ζξύινο ιέεη πσο γηα λα ζηεξηώζεη, «ρηίζηεθε»
ζηα ζεκέιηά ηνπ κηα γξηά δεηηάλα) θαη πεξλάκε από ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ ζεκεηώλνληαο θξπκκέλεο
δηαδξνκέο γηα αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο εμνξκήζεηο. Όπσο απηή ζην δαζηθό δξόκν πνπ ζπλδέεη ην
ρσξηό κε ηελ Ξύξξα, πεξλώληαο από έλα πέηξηλν γεθύξη θη έλαλ εγθαηαιεηκκέλν λεξόκπιν.
Ξξνο ην παξόλ, ζπλερίδνπκε ηελ θιαζηθή δηαδξνκή, θάλνληαο κηα ζύληνκε ζηάζε ζηε ζέζε Ρζνύθα, γηα
λα επηζθεθζνύκε ηε ιηζόθηηζηε εθθιεζία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πνπ ρηίζηεθε ην 1793. Έρεη αξρίζεη λα
λπρηώλεη ηελ ώξα πνπ θηάλνπκε ζηελ Ξύξξα θαη ε θσηηζκέλε είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ Βίγια θαληάδεη
σο «πύιε παξαδείζνπ» κεηά ηελ πνιύσξε νδήγεζε. Ξαξθάξνπκε ην απηνθίλεην ζηελ είζνδν θαη
παίξλνπκε βαζηέο αλάζεο, απνιακβάλνληαο ηελ απόιπηε εξεκία ηνπ ηνπίνπ, επράξηζηε αιιαγή κεηά ηελ
πνιπθνζκία ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο θαη ην ζπλσζηηζκό ησλ πνύικαλ ζηα πεξηνπιηώηηθα
ιηβάδηα.
Πην θαζηζηηθό κε ηνπο αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο θαη ην αλακκέλν ηδάθη δνθηκάδνπκε έλα θιηηδάλη θαπηή
ζνθνιάηα πξηλ απνζπξζνύκε ζηα δσκάηηά καο: δεζηά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο, ηδάθη, δηαθξηηηθή
δηαθόζκεζε ζε γήηλνπο ηόλνπο θαη κηθξά παξάζπξα κε ζέα ζηα βνπλά. Ρν επόκελν πξσί κάο βξίζθεη λα
απνιακβάλνπκε έλα ρνξηαζηηθό πξσηλό κε ηνπηθά πξντόληα ζηελ ειηόινπζηε ηξαπεδαξία. Ρα παξάζπξα
ραξίδνπλ αλεκπόδηζηε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα.
Γηαπηζηώλνπκε πσο ην μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθό ζεκείν: εύθνιε πξόζβαζε από ηνλ
θεληξηθό δξόκν, άλεην πάξθηγθ, ην ρσξηό ζηα πόδηα ηνπ θαη ν αλνηρηόο νξίδνληαο κε ηηο βνπλνθνξθέο
ιεηηνπξγεί σο θπζηθό αγρνιπηηθό, εμαθαλίδνληαο ηελ θνύξαζε από ην ζώκα θαη ην κπαιό.
Κε αλαλεσκέλε δηάζεζε μαλακπαίλνπκε ζην απηνθίλεην, έηνηκνη λα «θαηαπηνύκε» ρηιηόκεηξα δηαδξνκήο.
Αλνηρηά παξάζπξα θαη βνύξ!
νδεγώληαο ζην ειαηόδαζνο
Κηα πξώηε ζηάζε ζην κνλαρηθό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, πνπ είλαη
ελζσκαησκέλν ζ' έλα βξάρν κε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, καο
δίλεη ηελ επθαηξία λα αγλαληέςνπκε ηελ αιιεινπρία ησλ θνξπθώλ. Πηε
ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο ζα αλαγθαζηνύκε λα θάλνπκε αξθεηέο αθνύζηεο
«παύζεηο». Γηαζηαπξσλόκαζηε κε ειάρηζηα απηνθίλεηα, αιιά πώο λα
πξνζπεξάζεηο ηηο αγειάδεο πνπ πεξπαηνύλ λσρειηθά ζηε κέζε ηνπ
δξόκνπ θαη ηα θαηζίθηα πνπ ιηάδνληαη μαπισκέλα ζην νδόζηξσκα;
Ξξνζπεξλάκε ρσξηά κε θιεηζηά ζπίηηα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα
πιεζηάζνπκε ηηο όρζεο ηνπ Αρειώνπ, ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηε
Ηδαληθό γηα θαθεδάθη κε ζέα ζηηο
δηαζηαύξσζε γηα Κεζνρώξα. Γηαζρίδνπκε αξγά έλα δύζθνιν
θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα, ην κπαιθόλη
ρσκαηόδξνκν, πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά ηηο αγειάδεο λα κεξηάζνπλ,
ηεο Βίγιαο.
αιιά ην ηνπίν κάο απνδεκηώλεη. Ν δξόκνο πιεζηάδεη αξθεηά ηηο όρζεο ηνπ
πνηακνύ θαη ηα ηεξάζηηα πιαηάληα κε ηα θαθεθόθθηλα ρξώκαηα είλαη κηα
επράξηζηε αιιαγή κεηά ην θνπι ηνπ έιαηνπ. Νδεγώληαο ζπκβαηηθό απηνθίλεην δελ θαηαθέξακε λα
θηάζνπκε κέρξη ηε Κεζνρώξα.
Ξάλησο, αλ ζειήζεηε λα θάλεηε ρεηκώλα ηε δηαδξνκή, θξνληίζηε λα ελεκεξσζείηε από ηνπο ληόπηνπο γηα
ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ. Μαλαβγήθακε ζηε ζηγνπξηά ηεο αζθάιηνπ θαη ζύληνκα θηάζακε ζηελ πεξηνρή
Ρξία Ξνηάκηα, πεξλώληαο από ηε Γέθπξα Αιεμίνπ, γλσζηή ζηνπο ιάηξεο ησλ extreme sports, αθνύ εδώ
βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαλό-θαγηάθ. Ρν ηνπίν απνθηνύζε μαλά ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπ θαζώο
αλεθνξίδακε πξνο ηελ Θαιιηξξόε. Ν πεηξαζκόο λα βξεζνύκε γξήγνξα ζην θηιόμελν πεξηβάιινλ ηνπ
μελνδνρείνπ Αρεισίδεο ήηαλ κεγάινο, δελ κπνξνύζακε όκσο λα παξαιείςνπκε ηελ επίζθεςε ζην
ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο πεξηνρήο.
Ζ εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ, θνληά ζην ρσξηό Γνιηαλά, είλαη ρηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1150 κέηξσλ θαη
θξπκκέλε κέζα ζε έλα ειαηόδαζνο: απνηειεί έλα ζπαληόηαην δείγκα εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, κε
ηνπο 12 ηξνύινπο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ Ηεζνύ. Ν γύξσ ρώξνο είλαη ζαπκάζηα
δηακνξθσκέλνο κε μύιηλα ηξαπέδηα θαη πάγθνπο από θνξκνύο δέληξνπο - ηδαληθόο γηα αλνημηάηηθα θαη
θαινθαηξηλά πηθλίθ.

Πην δξόκν γηα ηνλ Αζπξνπόηακν

Ρν μελνδνρείν Αρεισΐδεο ήηαλ ε πην επράξηζηε θαηάιεμε ηνπ ηαμηδηνύ. Πε
κηα πεξηνρή πνπ κνηάδεη μεραζκέλε από ην ρξόλν, ην ηειεπηαίν πνπ
πεξηκέλεηο λα βξεηο αλνίγνληαο ηελ εμώπνξηα είλαη ηνλ άλεην ρώξν
ππνδνρήο, κε δηαθόζκεζε αζηηθήο απόρξσζεο.
Ρα δσκάηηα εληππσζηάδνπλ κε ηελ άλεζε ηνπ ρώξνπ πνπ επηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία θαζηζηηθνύ γύξσ από ην ηδάθη. Πθνύξα μύιηλα έπηπια, κεγάια
αλαπαπηηθά θξεβάηηα, ξνκαληηθέο πηλειηέο ζηε δηαθόζκεζε, βαξηέο
βεινύδηλεο θνπξηίλεο ζηα κηθξά παξάζπξα πνπ θαδξάξνπλ ηα έιαηα. Νη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επξύρσξνη, δεζηνί θαη θαιόγνπζηνη ππόζρνληαη ώξεο
μεθνύξαζεο κεηά ηελ πεξηπιάλεζε ζηα δάζε. Απνιαύζακε έλα εμαηξεηηθό
δείπλν κε ηνπηθά πξντόληα ζηε κεγάιε ηξαπεδαξία κε ην ηδάθη, ην δπλαηό
θξαζί βνήζεζε λα θύγεη από πάλσ καο όιε ε θνύξαζε ηεο νινήκεξεο

πεξηπιάλεζεο.
Ρν επόκελν πξσί μππλήζακε ζ' έλα «ηνπίν ζηελ νκίριε», αιιά βιέπνληαο ηελ -εληππσζηαθή ζε κέγεζνοεμσηεξηθή πηζίλα νλεηξεπηήθακε θαινθαηξηλέο βνπηηέο ζην πνηακίζην λεξό θαη άξαγκα ζηηο μύιηλεο
μαπιώζηξεο κε ζέα ζηα έιαηα. Αλππνκνλνύκε όκσο λα δνθηκάζνπκε θαη ην spa (κε ζεξκαηλόκελε
εζσηεξηθή πηζίλα, ρακάκ θαη γπκλαζηήξην), ην νπνίν εηνηκάδεηαη ππξεησδώο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ.
Ξαίξλνληαο ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, παξαηεξήζακε ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο πνπ γίλνληαη ζηνλ Ξύξγν
Καληάληα (ν μελώλαο δηέζεηε κέρξη ηώξα κόλν 16 δσκάηηα). Ξξνεηνηκαδόκαζηε ινηπόλ γηα εμνξκήζεηο
ζηνλ Αζπξνπόηακν θαη έρνπκε ιόγνπο λα πηζηεύνπκε πσο ε μελνδνρεηαθή αλάπηπμε ζα δσληαλέςεη ηα
γύξσ ρσξηά θαη ζα ηνλώζεη ηελ θαηάηαμε ηεο πεξηνρήο ζηε ιίζηα ησλ νξεηλώλ ηαμηδησηηθώλ πξννξηζκώλ.
ΕΛΑΣΙ-ΠΕΡΣΟΤΛΙ-ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ ΠΤΞΙΔΑ

Κωδικός κλήζης 24340
πώο ζα θηάζεηε
Ρα Ρξίθαια απέρνπλ 330 ρικ. από ηελ Αζήλα θαη 215 ρικ. από ηε
Θεζζαινλίθε. Από ηα Ρξίθαια, ε Ξύιε (δσληαλή θσκόπνιε πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζηα νξεηλά ρσξηά) απέρεη 18 ρικ., ε Διάηε 34,
ην Ξεξηνύιη 48 θαη ε Θαιιηξόε 80 ρικ.
πνύ ζα κείλεηε
Ελαηη
Αξρνληηθό Ρζηκπόλε
Ξέηξηλν θηίξην ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ρσξηνύ (71422, από € 70 ην
δίθιηλν κε πξσηλό). Γηακάλδεο Ξαξαδνζηαθνύ ύθνπο θηίξην ζε ήζπρε
γσληά ηνπ ρσξηνύ (71749, www.giamandes.com, από € 80 ην δίθιηλν κε
πξσηλό). Κηθξή 'Αξθηνο Λένο μελώλαο κε ξνκαληηθή αηκόζθαηξα (71777,
www.mikriarktos.com.gr, από € 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό).
Ρα Ξέηξηλα
Ππγθξόηεκα ηεζζάξσλ θηηξίσλ (αζθαιώο πεηξόθηηζηα) ζε ζαπκάζην
θπζηθό πεξηβάιινλ (71712, www.tapetrina.com.gr, από € 80 ην δίθιηλν
κε πξσηλό).
Περηούλι
Δπράξηζηα ξεηξό ζεκείν ζηνλ
μελώλα Βίγια, ην κηθξό θαζηζηηθό, Αξρνληηθό Γηβάλε
ζηνλ όξνθν όπνπ βξίζθνληαη ηα Ξέηξα θαη μύιν θπξηαξρνύλ ζηε δηαθόζκεζε ησλ άλεησλ δσκαηίσλ
δσκάηηα.
(91252, www.divani.gr, από € 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Αξρνληηθό
Χαηδεγάθε Αλαπαιαησκέλν αξρνληηθό κε επηβιεηηθή δηαθόζκεζε θαη
ηεξάζηην θήπν κε έιαηα (91146-9, www.chatzigaki.gr, από € 190 ην
δίθιηλν κε εκηδηαηξνθή).
Μελώλαο Ξαπαγηάλλε
Κεγάιν πέηξηλν θηίζκα, κε δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα (91177, www.papagiannishotel.gr, από € 80 ην δίθιηλν
κε πξσηλό).
Νεραϊδοχώρι
Παιέ Καγθηώζε
Ξξνζεγκέλνο μελώλαο κε ζέα ζην ειαηόδαζνο (91150, www.magiossi.gr από € 75 ην δίθιηλν κε πξσηλό)
Πύρρα
Βίγια
Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ, νινθαίλνπξηνο μελώλαο κε εμαηξεηηθή ζέα ζηηο πιαγηέο ηνπ Θόδηαθα. 'Αλεηα
δσκάηηα κε ηδάθη θαη ελδηαθέξνπζα δηαθόζκεζε πνπ ζπλδπάδεη ην παξαδνζηαθό ύθνο κε ξνκαληηθέο
πηλειηέο. δεζηό θαζηζηηθό θαη εζηηαηόξην κε πινύζην κελνύ (αγξηνθνύλειν κε θαξύδηα, ειάθη ζηηθάδν κε
θαξακεισκέλα δακάζθελα, θνηόπνπιν κε ζάιηζα από παληδάξηα, αξλάθη κε κεισκέλα θάζηαλα, δπκσηό
ςσκί θαη γαινηύξη από ηε κηθξή παξαγσγή ηνπ ρσξηνύ). Όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη, ην πξσηλό θαη ηα
γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζηελ άλεηε βεξάληα κε ζέα ζηηο βνπλνπιαγηέο (91400, www.viglapiras.gr, από € 80
ην δίθιηλν κε πξσηλό).
Δύραξηο
Απιόο μελώλαο κε άλεηα δσκάηηα ( 91110, από € 65 ην δίθιηλν κε πξσηλό).
Τρία Ποηάμια
Ξύξγνο Καληάληα

Ξέηξηλα θηίξηα θξπκκέλα κέζα ζηα έιαηα, πξνζεγκέλε δηαθόζκεζε θαη εζηηαηόξην κε ηνπηθέο γεύζεηο.
(24320 87351, www.mantania-ae.gr από € 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό).
Καλλιρρόη
Αρεισΐδεο
Μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε πξηλ από έλα ρξόλν θαη θηινδνμεί λα δώζεη κηα λέα δηάζηαζε
ζηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. Ξέηξηλα θηίξηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απιώλνληαη ζε
κηα ηεξάζηηα έθηαζε κε έμππλα δηακνξθσκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο (εληππσζηαθά ηα ρεηξνπνίεηα
μύιηλα θαζηζηηθά). Ζ κεγάιε εμσηεξηθή πηζίλα (κε θξπζηάιιηλν πνηακίζην λεξό) πεξηβάιιεηαη από μύιηλν
ληεθ θαη ππαίζξην κπαξ, ελώ ζύληνκα ζα είλαη έηνηκν θαη ην spa πνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή
ζεξκαηλόκελε πηζίλα, γπκλαζηήξην θαη ρακάκ.
Ρα πεξηζζόηεξα δσκάηηα δηαζέηνπλ άλεην θαζηζηηθό κε ηδάθη, κεξηθά θαη ζνθίηα κε επηπιένλ θξεβάηηα.
Κηθξό αιιά αηκνζθαηξηθό ην θαζηζηηθό θαη κεγάιε ηξαπεδαξία όπνπ εθηόο από ην πξσηλό ζεξβίξνληαη θαη
γεύκαηα κε παξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ (24320 87763, www.acheloideshotel.gr, από € 130 ην δίθιηλν κε
πξσηλό).
πνύ ζα θάηε
Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ζηηο ηαβέξλεο Θαιακαξάο (νηθνγελεηαθή
αηκόζθαηξα θαη ζπεζηαιηηέ κε αγξηνγνύξνπλν θαη θπλήγη - δνθηκάζηε
παζηίηζην κε θξέαο ειαθηνύ θαη θεθηέδεο κε θηκά δαξθαδηνύ), Θαλάβηα
(λέα άθημε ζηελ πεξηνρή κε ελδηαθέξνληα πηάηα ηνπηθήο θνπδίλαο),
Ξαλζέινηλνο (θαιαίζζεην πεξηβάιινλ, πινύζηα θάβα).
Ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ζα βξείηε ζην wine restaurant Γεηπλνζνθηζηήο:
ιίγα ηξαπέδηα, απαιόο θσηηζκόο, πινύζηεο ζαιάηεο θαη εληππσζηαθή
ιίζηα θξαζηώλ.
Πην Ξεξηνύιη ζα βξείηε ηηο ηαβέξλεο Ρν Ιεκέξη ηνπ Βαζίιε (ηνπηθέο
γεύζεηο κε έκθαζε ζην θξέαο θαη ηηο πίηεο), Ζ Ραβέξλα ηνπ Ξαλαγηώηε
(κεγάιε ζάια θαη ηδακέληα βεξάληα κε παλνξακηθή ζέα), Ξεξηνύιη θαη
Ονύγα.
Ξιεζηάδνληαο ζηελ Θαιιηξξόε ζα ζπλαληήζεηε κηα δηαζηαύξσζε ζηα
αξηζηεξά πνπ νδεγεί ζηε Κειηά Αζπξνπνηάκνπ. Πηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ
ζα δνθηκάζεηε παξαδνζηαθέο γεύζεηο ζηελ ηαβέξλα
Ρν Ξέηξηλν (ρσξηάηηθεο πίηεο θαη άγξηεο πέζηξνθεο από ηνλ
Αζπξνπόηακν).
Θαιό θαγεηό ζα βξείηε θαη ζηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ Βίγια,
Αξρνληηθό Χαηδεγάθε, Ξύξγνο Καληάληα, Αρεισΐδεο.

Γπξίδνληαο από ηελ Διάηε, θάηη ζα
πάξεηε καδί ζαο από ηα ηνπηθά
πξντόληα: ε πνηθηιία ηνπο γίλεηαη all-day ζηέθηα
Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ην θαθέ Θερξί πξνζθέξεη θηιηθή αηκόζθαηξα θαη
όιν θαη πην ελδηαθέξνπζα.

32 δηαθνξεηηθά είδε ζνθνιάηαο (δνθηκάζηε βεινύδηλε θξέκα κε ζπόξνπο
θνπθνπλαξηνύ θαη θινύδα ιεκνληνύ, παγσηό πεξηρπκέλν κε δεζηή ζνο θαη
θνληί ζνθνιάηαο κε πνηθηιία κπηζθόησλ). Ρν θαθέ Θνύθνο (κε αλαλεσκέλε δηαθόζκεζε) θαη ην θαθέθιακπ Θξύπηε είλαη νη θαιύηεξεο πξνηάζεηο γηα απνγεπκαηηλό θαθέ ή βξαδηλό πνηό.
Ρν κπαξ Αξθνύδα νξγαλώλεη ηα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα βξαδηέο ηδαδ.
αγνξέο
• Πηελ πιαηεία ηεο Διάηεο ζηήλεηαη θάζε Πάββαην θαη Θπξηαθή έλα ππαίζξην παδάξη κε ηνπηθά πξντόληα.
Πηα θνπθιίζηηθα μύιηλα πεξίπηεξα ζα βξείηε βάδα κε κέιη θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ζηνηβαγκέλα κε ράξε
δίπια ζε αξσκαηηθά βόηαλα, ηξαραλά, θαξύδηα θαη θάζηαλα. Κπνξείηε επίζεο λα ςσλίζεηε ζπλζέζεηο κε
απνμεξακέλα ινπινύδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηεθάληα.
• Ρνπηθέο γεύζεηο ζα βξείηε θαη ζην Ππλεηαηξηζκό Γπλαηθώλ Ξεξηνπιίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζ' έλα όκνξθν
μύιηλν θηίξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ.
• Ρν Ιίθλν - Φπζηθά Διιεληθά Ξαξαδνζηαθά Ξξντόληα, ζηνλ παξάδξνκν ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο
είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα απιό θαηάζηεκα. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε ηζίπνπξν δηπιήο απόζηαμεο, ιηθέξ
θαη καξκειάδεο -ελλνείηαη ρσξίο ζπληεξεηηθά- κέιη αγξηνινύινπδσλ θαη θσλνθόξσλ, καληηάξηα θαη
ιηαζηέο ληνκάηεο ζε βάδα κε ιάδη, βόηαλα θαη αθεςήκαηα, θπζηθά θαιιπληηθά θαη ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα.
Δπίζεο, βηβιία γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο θαη ράξηεο. Ν 'Αγγεινο Πηλάλεο (πνπ
δεκηνύξγεζε πξηλ από ιίγα ρξόληα καδί κε ηε ζύδπγν ηνπ Πκαξάγδα ην «Ιίθλν») είλαη πάληα πξόζπκνο λα
ζαο δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πεδνπνξηθέο θαη off-the-road δηαδξνκέο. (24340 71826,
www.likno.gr)
• Πηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Διάηεο, ην κηθξό καγαδί κε ηελ ηακπέια «Θξεαηαγνξά ν Ξέηξνο - 'Αγξηα
Εώα» ζα ζαο μελαγήζεη ζηηο «θπλεγεηηθέο ζπλήζεηεο» ηεο πεξηνρήο. Εεηήζηε από ηνλ ηδηνθηήηε Ξέηξν
Θεραγηά ζπληαγέο γηα δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν, ειάθη, θαζηαλό, θαη αγνξάζηε θιαζηθά ινπθάληθα
Ρξηθάισλ κε πξάζν θαη κπξσδηθά ή γεπζηηθόηαηα ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ (24340 71268).
• Γηα απζεληηθέο μπιόγιππηεο δεκηνπξγίεο πεξάζηε από ην εξγαζηήξην ηνπ 'Αγγεινπ, πνπ βξίζθεηαη θαη
απηό ζην θέληξν ηεο Διάηεο. Ν λεαξόο 'Αγγεινο Ξαηζηαηδήο ζθαιίδεη ην μύιν δεκηνπξγώληαο αληηθείκελα
θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη εκπλεπζκέλα έξγα ηέρλεο. Ηδηαίηεξα όκνξθνη νη θαζξέθηεο κε ηηο μύιηλεο
θνξλίδεο (24340 71700, 71778).

δξαζηεξηόηεηεο
Πε κηα δαζσκέλε πιαγηά ηνπ Θόδηαθα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 1300 κ. βξίζθεηαη από ην 1983 ην κηθξό
ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο.
Πηελ πίζηα Αίζηθνο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1100 κ. ιεηηνπξγεί ζπξόκελνο αλαβαηήξαο θαη ελαέξηνο δηζέζηνο
αλαβαηήξαο κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 600 αηόκσλ αλά ώξα.
Πηε βάζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θαη ζηελ θνξπθή ηνπ αλαβαηήξα ιεηηνπξγνύλ κηθξέο θαθεηέξηεο-ζαιέ.
Πίγνπξα ην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Ξεξηνπιίνπ δελ κπαίλεη εύθνια ζηε ιίζηα ησλ θαλαηηθώλ ζθηέξ, σζηόζν νη
δξαζηεξηόηεηεο εδώ ζα ζαο θάλνπλ λα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ ώξα ζαο. Ζ κηθξή ζε δηαζηάζεηο πίζηα
δηεπθνιύλεη αθάληαζηα ηελ εθκάζεζε αξραξίσλ θαη παηδηώλ.
Ξξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο δηαδξνκέο κε snowmobile, ζθη δξόκσλ αληνρήο θαη ρηνλνξαθέηεο. Ρα
ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα δηνξγαλώλνληαη ζπρλά ππαίζξηα πάξηη, όπνπ ηεξάζηηεο δάδεο θσηίδνπλ ηα
ρηνληζκέλα ηνπία.
Δλδηαθέξνπζεο πεξηεγήζεηο ζε αλεμεξεύλεηα κνλνπάηηα ηεο πεξηνρήο ζα απνιαύζεηε κε ηελ θαζνδήγεζε
ηεο νκάδαο ηνπ Magic Sport, ηνπ γξαθείνπ ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρεη έληνλε δξάζε ζηελ
πεξηνρή. Κε άινγα θαη ηελ ππεύζπλε θαζνδήγεζε ηνπ Θνδσξή Κπξίδε θαη ηνπ Λίθνπ Νηθνλόκνπ, ζα
αθνινπζήζεηε δαζηθά κνλνπάηηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δθηόο
από ηελ ηππαζία, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε ηνμνβνιία, βόιηεο κε mountain bike, νξεηβαζία θαη
πεδνπνξία πάλσ ζε παιηά θαιληεξίκηα
θαη βαηά κνλνπάηηα. Highlight ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ, νη ιηγόιεπηεο ζηάζεηο γηα λα καδέςεηε
λνζηηκόηαηα θξέζθα καληηάξηα (24340 71193, www.magicsport.gr)
tip - on the road
Νδεγώληαο από ηελ Θαιιηξξόε πξνο ηελ Θαζηαληά, είρακε κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαξδηά ηνπ
ειαηόδαζνπο. Ν δξόκνο βξίζθεηαη ζην βάζνο κηαο ραξάδξαο θαη έρεη ειάρηζηε θίλεζε, θπξίσο από
θνξηεγά πνπ ηνλ δηαζρίδνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ Θαιακπάθα. Πηα αξηζηεξά βξίζθεηαη ε πεξηνρή πνπ
είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο «Κόληκν Θαηαθύγην 'Αγξησλ Εώσλ», θαη ε νκίριε πνπ έπεθηε βαξηά ήηαλ
εύθνιν λα δεκηνπξγήζεη θαληαζηώζεηο γηα αξθνύδεο πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο βόιηα...
Μαθληθά, κεηά από κηα απόηνκε ζηξνθή, ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα ζηα αξηζηεξά ηνπ δξόκνπ θαη ζηα δεμηά
δύν κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο παηδηθνύ παξακπζηνύ: απισκέλε κπνπγάδα, έλαο
κηθξόο ιαραλόθεπνο, θσηηζκέλα παξάζπξα, ηνύθεο θαπλνύ από ηελ θακηλάδα. Ππξώμακε απαιά ηελ
μύιηλε πόξηα θαη βξεζήθακε ζην βαζίιεην-ηαβέξλα ηεο θπξίαο Ραζίαο: ιίγα ηξαπέδηα κε μύιηλνπο πάγθνπο,
κηα ηζίγθηλε μπιόζνκπα ζην θέληξν, ζηα ξάθηα βάδα κε κέιη θαη ην απαξαίηεην κπνπθάιη κε ην ηζίπνπξν.
Απνιαύζακε κηα ρνξηαζηηθή θαζνιάδα θη έλα πηάην πεληαλόζηηκα ινπθάληθα. «Αύξην ζα καδέςσ ρόξηα
λα θάλσ ρνξηόπηηα» καο είπε ε Ραζία ηελ ώξα πνπ πιεξώλακε (ζε ηηκέο πξνεγνύκελνπ αηώλα).
Γπζηπρώο ηελ επόκελε εκέξα νη επηινγέο καο πεξηνξίδνληαλ ζηα θαζηθνπληάδηθα ηεο Δζληθήο....
Ζ ηαβέξλα ηεο Ραζίαο βξίζθεηαη ιίγα ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ Θαιιηξξόε ζηε ζέζε Θνπθνπθιί. Δίλαη
αλνηρηή θαζεκεξηλά όιν ην ρξόλν θαη πξνζθέξεη απιό θαη λόζηηκν θαγεηό ζε δεζηό πεξηβάιινλ.
Ειέλε Οηθνλνκνπνύινπ

