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Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo Λόην από ηελ
oξεηλή Λαππαθηία θαη ηα Βαξδνύζηα θαη εθηείλεηαη πέξα από ηα ζύλνξα. Οκσο, αθόκα
θαη ην θνκκάηη πνπ ιέγεηαη Kεληξηθή Πίλδνο είλαη αδύλαηνλ λα «ρσξέζεη» ζε
νιηγνήκεξεο δηαθνπέο. Γηα ην ιόγν απηό επέιεμα θάπνηεο δηαδξνκέο ζηνπο λνκνύο
Σξηθάισλ, Αξηαο θαη Ησαλλίλσλ. Δίλαη όιεο γξαθηθόηαηεο, θπξίσο ζε ππθλά δάζε, κε
πνιιά λεξά (ε Πίλδνο είλαη ε «κάλα» όισλ ζρεδόλ ησλ ειιεληθώλ πνηακηώλ) θαη
βεβαίσο νξεηλά ρσξηά ζρεδόλ απνκνλσκέλα ιόγσ ησλ... εμαίξεησλ ειιεληθώλ
δξόκσλ. Αιιά, αο κελ παξαπνληέκαη, γηαηί πξηλ από 30 ρξόληα ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξα!
Σα κέξε είλαη θπξίσο θηελνηξνθηθά θαη ηα πεξηζζόηεξα έρνπλ ειάρηζηε ηνπξηζηηθή
ππνδνκή. Ηζσο όκσο θαη εθεί λα έγθεηηαη ε γνεηεία ηνπο.
Ζ κεγαιύηεξε θνληηλή πόιε ζηηο παξαθάησ δηαδξνκέο είλαη ηα Σξίθαια θαη απηά
επέιεμα σο αθεηεξία.
ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ
Η. Ρρίκαλα - Θαλαμπάκα - Θαζηανιά - Αμάρανηος - Κηλιά - Ανθούζα - Χαλίκι
Φεύγνπκε ζηγά-ζηγά από ηνλ... πνιηηηζκό θαη
πάκε λα ζπλαληήζνπκε ηε Κεηέξα Φύζε θαη ηηο
πεγέο ηνπ Αρειώνπ! (Δληόο παξελζέζεσο, ην
πςόκεηξν θαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηα
Σξίθαια.)
Θαλαμπάκα (240 μ. - 24 τλμ.). Γηαζέηεη ηελ
ππνβιεηηθή νκνξθηά πνπ ηεο δίλεη ν ίζθηνο ησλ
Mεηεώξσλ θαη δεη από ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ ν κεγάινο
θάκπνο θαη ν ηνπξηζκόο. Ολνκάζηεθε έηζη επί
ηνπξθνθξαηίαο από ην «Kαιέ κπαθ», πνπ
ζεκαίλεη αμηνζαύκαζην θξνύξην. Παιαηόηεξα
νλνκαδόηαλ ηαγνί, κάιινλ από παξαθζνξά ηνπ
«ζηνπο Aγίνπο» ή από ζιαβηθή ιέμε πνπ
ζεκαίλεη θνηιώκαηα βξάρσλ θαη ζπειηέο. Αμίδεη
λα επηζθεθηείηε ηα έμη κνλαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ αθόκα: Mεγάιν Mεηέσξν, Mνλή
Bαξιαάκ, Aγίνπ ηεθάλνπ, Κνλή Pσζάλεο (ή Pνπζάλνπ), Aγίαο Tξηάδνο θαη Aγίνπ
Nηθνιάνπ Aλαπαπζά. Από ηελ Θαιακπάθα παίξλνπκε ην δξόκν πνπ πάεη πξνο Γξεβελά

θαη Κέηζνβν θαη ιίγν κεηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ Γξεβελώλ ζα ζηξίςνπκε αξηζηεξά.
Θαζηανιά (850 μ. - 58 τλμ.). Σελ έδξα ηνπ Γήκνπ Θαζηαληάο ζα ηε βξείηε κέζα ζε
έλα θαηάθπην ηνπίν. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη από έλαλ ηεξάζηην θαζηαλεώλα (3.000
ζηξεκκάησλ) πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή. Αμίδεη λα δείηε ηε Κνλή ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ
ηακάδσλ, πνπ πηζαλνινγείηαη πσο θηίζηεθε ηνλ 16ν αηώλα. Ιέλε πσο ππάξρεη
ππόγεηα ζήξαγγα πνπ μεθηλά κέζα από ην ηεξό θαη θαηαιήγεη έμσ από ην κνλαζηήξη.
Αμάρανηος (900 μ. - 60 τλμ.). Θαη εδώ ε βιάζηεζε «νξγηάδεη» κε έιαηα. Αμίδεη λα
δείηε ηνλ παιηό λεξόκπιν ηνπ ρσξηνύ, πνπ είλαη ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν.
Ολνκάζηεθε έηζη από ηα πνιιά νκώλπκα ινπινύδηα πνπ αλζίδνπλ ηνλ Κάην θαη
θηηξηλίδνπλ ηα γύξσ ιηβάδηα.
Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας. Δδώ αθήλνπκε ηνλ θεληξηθό δξόκν θαη ζηξίβνπκε δεμηά
γηα Αλζνύζα - Υαιίθη - Κέηζνβν αιιά θαη πξξάθν - Θαιαξξύηεο. Οκσο, ιίγν πην
θάησ, εθεί όπνπ ν Αζπξνπόηακνο δέρεηαη ηνλ Υαιηθηώηηθν θαη ηνλ Ιεπεληηζηώηηθν,
βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, πνπ νλνκάζηεθε Γαιαθηνηξνθνύζα, επεηδή
ζηελ πεξηνρή ζπλαληηνύληαλ νη θηελνηξόθνη ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηνπ Ιάθκνπ θάζε
άλνημε θαη θζηλόπσξν.
Ανθούζα (1.100 μ. - 97 τλμ.). Παλέκνξθν ρσξηό «ρσκέλν» ζην δάζνο. Ζ
Αλζνύζα, όπσο θαη ην γεηηνληθό Υαιίθη, θαηνηθνύληαη από θηελνηξόθνπο, πνπ ζηηο
αξρέο θάζε ρεηκώλα παίξλνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θαη δηαρεηκάδνπλ ζηνλ ζεζζαιηθό
θάκπν. Ζ Ιεπελίηζα (παιηά νλνκαζία ηεο Αλζνύζαο) γλώξηζε πεξηόδνπο αθκήο ζηα
ύζηεξα ρξόληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ράξε ζηελ θηελνηξνθία θαη ηε ρξπζνρνΐα. O ηόπνο
θακαξώλεη γηα ηνπο ήξσέο ηνπ, όπσο ν Κεηξν-ίκνο, πξσηνπαιίθαξν ηνπ Αζαλαζίνπ
Γηάθνπ, θαη ν Θενδσξάθεο Γξίβαο -καθξηλνί απόγνλνη ακθνηέξσλ δνπλ αθόκε ζηελ
πεξηνρή-, ηα ζσδόκελα κλεκεία ηνπ (ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο
Γαιαθηνηξνθνύζαο ηνπ 1799, ε εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ 1730, ν
ιηζόθηηζηνο λαόο ησλ Αγίσλ Πάλησλ ηνπ 1786 θ.ά.). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε
αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ, κε ιακπξά δείγκαηα ηηο ιηζόθηηζηεο νηθνδνκέο ηνπ
Θσλ/λνπ Παπαζηεξγίνπ (1877) θαη ησλ Λίθνπ θαη Θσλ/λνπ ίκνπ (19νπ αη.). ηελ
πεξηνρή ηεο Κνλήο ηεο Παλαγίαο, κεηαμύ Αλζνύζαο θαη Υαιηθίνπ, κπνξεί θαλείο λα
ζαπκάζεη ην κεγάιν πέηξηλν ζνισηό γεθύξη θαζώο θαη έλα δεύηεξν ζηελ είζνδν ηνπ
ρσξηνύ. Θαλέλα άιιν ρσξηό δελ έρεη ηόζεο πεγέο - ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
ιηζόθηηζηεο βξύζεο θάια, Αξκηάλα, Αζθνύκπα, Κπέξηε, θνππάηε, Ιακζάηα,
Πέξδηθα.
Χαλίκι (1.150 μ. - 97 τλμ.). Σν βνξεηόηεξν ρσξηό ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη ην
θνληηλόηεξν ζηηο πεγέο ηνπ. Δίλαη πνιύ όκνξθν, πεηξόθηηζην θαη εθ ησλ 700
«ζεξηλώλ» θαηνίθσλ ην ρεηκώλα παξακέλνπλ νη εμήο... δύν, ν δεκνζηνγξάθνοηαβεξληάξεο-θαθεπώιεο θαη ε κεηέξα ηνπ! Παξεκπηπηόλησο ακθόηεξνη καγεηξεύνπλ
εμαηξεηηθά.
ΗΗ. Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας - Ξύρρα - Λεραχδοτώρι - Ξερηούλι - Δλάηη - Ξύλη
- Ρρίκαλα
Δπηζηξνθή ζηα Σξίθαια από άιιν δξόκν, εμίζνπ
όκνξθν θαη γξαθηθό.
Ξύρρα (1.050 μ. - 63 τλμ.). Ο δξόκνο πνπ
έρνπκε πάξεη είλαη θαηά κήθνο ηεο νξεηλήο
θνηιάδαο ηνπ Θακλαΐηηθνπ, ελόο άιινπ
παξαπνηάκνπ ηνπ Αρειώνπ. Θαη εδώ έρνπκε έλα
όκνξθν θηελνηξνθηθό ρσξηό, πνπ ηα ηειεπηαία
ρξόληα άξρηζε λα ην «αλαθαιύπηεη» ν
ηνπξηζκόο. Ζ πεξηνρή έρεη πνιιά ζπήιαηα, έλα
κάιηζηα κε ππόγεην θαηαξξάθηε. Γπζηπρώο, όια
παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα.
Λεραχδοτώρι (1.140 μ. - 56 τλμ.). Δλα παιηό
ρσξηό θηελνηξόθσλ θαη πινηόκσλ πνπ ηα
ηειεπηαία ρξόληα «αλζεί» ηνπξηζηηθά. Αμίδεη λα δείηε ην λαό ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο,
πνπ είλαη ό,ηη απέκεηλε από ην παιηό κνλαζηήξη, ιίγν έμσ από ην ρσξηό.
Ξερηούλι (1.150 μ. - 52 τλμ.). Δίλαη κάιινλ «επώλπκν» ηνπξηζηηθό ρσξηό ζε έλα
παλέκνξθν νξνπέδην, ηα Πεξηνπιηώηηθα Ιηβάδηα. εκαληηθή ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο
πεξηνρήο. Δδώ βξίζθεηαη θαη ην κηθξό ρηνλνδξνκηθό θέληξν.
Δλάηη (900 μ. - 36 τλμ.). Κεηά ηελ Θαιακπάθα ην πην ηνπξηζηηθό κέξνο ηνπ λνκνύ.
Παξ' όιε ηελ πνιπθνζκία θαη ηελ θίλεζε, πάλησο, δελ έρεη ράζεη ηε γξαθηθόηεηά ηεο.
Ξύλη (230 μ. - 22 τλμ.). Βξίζθεηαη ζηνλ θάκπν, εθεί αθξηβώο πνπ ν Πνξηατθόο
πνηακόο δηαρσξίδεη ηηο απόηνκεο πιαγηέο ησλ βνπλώλ Ηηακνπ θαη Θόδηαθα, θάλνληάο
ηα λα ζρεκαηίδνπλ κηα θπζηθή κεγαιόπξεπε πύιε.

ΗΗΗ. Ανθούζα - Θαλαρρύηες και Πσρράκο
Πεξίπνπ κηζό ρηιηόκεηξν πξηλ ζηξίςνπκε δεμηά γηα Αλζνύζα, ππάξρεη άξηη
αζθαιηνζηξσζείο δξόκνο αξηζηεξά γηα ηελ Ζπεηξν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα Θαιαξξύηεο
θαη πξξάθν. εκεησηένλ όηη ζε θάπνην ζεκείν ην ύςνο μεπεξλά ηα 2.000 κ. - είλαη
κάιινλ ην κέξνο όπνπ κπνξεί λα βξείηε ηε βαζίιηζζα ηνπ ρηνληνύ!
πξξάθν θαη Θαιαξξύηεο -δύν παξαδνζηαθνί πέηξηλνη νηθηζκνί ζε πςόκεηξν 1.150 κ.,
κέζα ζε έλα άγξην ηνπίν. Σνπο ρσξίδεη κηα βαζηά ραξάδξα απαξάκηιιεο νκνξθηάο, ηελ
νπνία δηαξξέεη ν παξαπόηακνο ηνπ Αξάρζνπ, Υξνύζηαο. Αμίδεη λα ηνπο πεξπαηήζεηε
θαζώο θαη λα επηζθεθηείηε ηε Κνλή ηεο Θεπίλαο (1212), αθηεξσκέλε ζηελ Θνίκεζε
ηεο Θενηόθνπ, θηηζκέλε ζηελ εζνρή ελόο θαηαθόξπθνπ βξάρνπ ζην θαξάγγη ηνπ
Θαιαξξύηηθνπ πνηακνύ, ζε ύςνο 40 κ. από ην δξόκν.
Σα δύν ρσξηά επηθνηλσλνύλ κε έλα ιηζόζηξσην κνλνπάηη, ην νπνίν παιαηόηεξα ήηαλ
ην κόλν κέζν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ, αιιά ζήκεξα
απνηειεί γηα ηνπο επηζθέπηεο κηα καγεπηηθή δηαδξνκή κέζα ζηε θύζε. Δμαηξνύληαη
όζνη πάζρνπλ από πςνθνβία.
ΗV. Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας - Κεζοτώρα - Αθαμάνιο - Βοσργαρέλι - Θσυέλη Οάμια -Αγνανηα - Ξράμανηα - Πσρράκο και Θαλαρρύηες
Πεξλάκε από έλα «κειινζάλαην» ρσξηό θαη από εθεί ζην λνκό Αξηαο θαη ζηα
Σδνπκεξθνρώξηα.
Κεζοτώρα (800 μ. - 73 τλμ.). Δίλαη ην ρσξηό
πνπ πξνζπαζεί λα «πλίμεη» ε ΓΔΖ κε ην θξάγκα
ηεο Κεζνρώξαο θαη κέρξη ηώξα ην πκβνύιην
Δπηθξαηείαο ηνύ δίλεη παξαηάζεηο δσήο. Κόλν γη'
απηό αμίδεη λα ην επηζθεθηείηε, γηαηί ηνπ ρξόλνπ
κπνξεί λα κελ ππάξρεη πηα!
Αθαμάνιο (800 μ. - 114 τλμ.). Οκνξθν
νξεηλό ρσξηό, πεξηηξηγπξηζκέλν από δάζε, κε
πεξίπνπ 1.000 κόληκνπο θαηνίθνπο.
Βοσργαρέλι (800 μ. - 120 τλμ.). Θηηζκέλν ζε
κηα «αγθάιε» ειαηνζθέπαζησλ ιόθσλ, είλαη
έλα από ηα κεγαιύηεξα νξεηλά ρσξηά ηνπ
λνκνύ. Δρεη κηα γξαθηθόηαηε πιαηεία θαη
θάπνηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Αμίδεη λα
επηζθεθηείηε ηελ θόθθηλε εθθιεζία έμσ από ην
ρσξηό θαζώο θαη ηε ζέζε ηνπ παιαηνύ νηθηζκνύ ειηό.
Οάμια (620 μ. - 120 τλμ.). Ζ Ράκηα έρεη κηα ζπάληα νκνξθηά. Ηζσο επεηδή είλαη από
ηα πην αξαηνθαηνηθεκέλα ρσξηά πνπ έρσ δεη. Γελ πξόθεηηαη λα δείηε θήπν ζπηηηνύ
κηθξόηεξν από 1 ζηξέκκα (ζπλεζέζηαηα 5 - 6 ζηξέκκαηα!). Θάπνηε είρε πάλσ από
1.000 θαηνίθνπο, ελώ ζήκεξα κόλν 200.
Αγνανηα (700 μ.). Κηα κηθξή θαη «λνζηηκνύια» πνιίρλε, κε πνιιά λεξά θαη πξάζηλν,
ρσξίο όκσο ηδηαηηεξόηεηεο. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ην γεθύξη ηεο Πιάθαο, πάλσ από ηνλ
Αξαρζν, πνπ αμίδεη λα επηζθεθηείηε.
Θαηαρράκηης (800 μ.). Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από έλαλ δίδπκν θαηαξξάθηε,
ύςνπο 90 κ., πνπ βξίζθεηαη ιίγν πάλσ από ην ρσξηό. Δπηζθεθηείηε ηνλ, αλ ν θαηξόο ην
επηηξέπεη. Δπίζεο, πεξηδηαβείηε ην ρσξηό Πξάκαληα (840 κ. πςόκ.), παιηό
καζηνξνρώξη θαη λπλ πνιύ «δσληαλό» ρσξηό ησλ 1.500 θαηνίθσλ. Δπηζθεθηείηε ην
πήιαην «Αλεκόηξππα», ην Λεξόκπιν ησλ Υξηζηώλ θαη βέβαηα ηελ θεληξηθή πιαηεία
κε ηε βξύζε ηεο.

ΞΩΠ ΞΑΚΔ
Σα Σξίθαια απέρνπλ από ηελ Αζήλα 326 ρικ. κέζσ Ιακίαο - Θαξδίηζαο θαη ν δξόκνο
είλαη πηα πνιύ θαιόο. Δμαηξνύληαη 6 - 7 ρηιηόκεηξα πνπ είλαη ε θαηάβαζε (ζηνλ
πεγαηκό) ηνπ Γνκνθνύ. Δίλαη έλα θνκκάηη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60.
ΓΗΑΚΝΛΖ

Hotel Manakos.
Καζηανιά Τπικάλων, T/24320-61.070-1,
www.hotel-manakos.gr
Πξνζεγκέλν μελνδνρείν 18 δσκαηίσλ (ηα 12,
δύν ρώξσλ κε θνπδίλα) κε θηιηθή εμππεξέηεζε.
€€
Θαηαθύγι Μενώνας.
Καηαππάκηηρ, T/26850-51.518, 51.545,
www.epirus.com/katafigi
Παλέκνξθνο κηθξόο μελώλαο κε 12 θαιόγνπζηα
δσκάηηα θαη πνιύ δεζηή εμππεξέηεζε. € €
Λαπολέφν Εάγκλης
Καλαππύηερ, T/26590-61.518 και 6972265.961.
Πέηξηλνο, παξαδνζηαθόο θαη θηιόμελνο μελώλαο
10 δσκαηίσλ από ηνλ άλζξσπν πνπ «αλέζηεζε» ηνπο Θαιαξξύηεο. € €
Ξαραδοζιακό Θαηάλσμα «Πσρράκο»
Σςππάκο, T/26510-66.812, 53.410 και 6973-215.156.
Δλλέα δσκάηηα θαη πξνζεγκέλεο ππεξεζίεο ζην ιηζόθηηζην θηίξην ηνπ παιηνύ ζρνιείνπ
ηνπ ρσξηνύ. € €
Ρελφνείο
Γέθςπα Πλάκαρ, T/26850-31.006, 31.060 και 6979-419.773, www.teloneio.gr.
Λεόθηηζηνο αιιά παξαδνζηαθόο θαη πξνζεγκέλνο ζε θάζε ιεπηνκέξεηα, κε 11 δσκάηηα
(θαζέλα κε ην ηδάθη ηνπ) θαη εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε. € €
Ξύργος Κανηάνια
Τπειρ Ποηαμοί Αζπποποηάμος, T/24320-87.351, 6974-025.655, www.mantania-ae.gr
Κέζα ζην δάζνο, ιίγν κεηά ηε δηαζηαύξσζε γηα ην ρσξηό Θαιιηξξόε, δύν μελώλεο
(Αξρνληαξίθη θαη Υαγηάηη), κε 29 ρώξνπο δηακνλήο, από ηξίθιηλα κέρξη πεληάθιηλεο
κεδνλέηεο. € € €
Ιιγκέρι
Ελάηη, T/24340-71.454, 71.196, www.ligerihotel.gr.
Εεζηόο θαη θαιόγνπζηνο πεηξόθηηζηνο μελώλαο, κε 13 δσκάηηα θαη παξεΐζηηθε
αηκόζθαηξα. € € €
Κικρή Αρκηος.
Ελάηη, T/24340-71.777, 6946-089.645, www.mikriarktos.com.gr
Γώδεθα δσκάηηα ζε ραξνύκελα ρξώκαηα, θαιαίζζεηα επηπισκέλα θαη κε θαιή
εμππεξέηεζε. € €
Μενοδοτείο Ξαπαγιάννη
Πεπηούλι, T/24340-91.177.
Οκνξθν πεηξόθηηζην μελνδνρείν ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ κε δεζηό θαη θηιηθό
πεξηβάιινλ, γπκλαζηήξην θαη ζάνπλα.€ € €
Αγνάνηι
Νεπαϊδοσώπι, T/24340-91.022, 6978-553.963, www.agnadi.com.
Οκνξθνο κηθξόο μελώλαο 8 δσκαηίσλ, πεξηπνηεκέλνο, δεζηόο θαη παξεΐζηηθνο. € €
Hotel Vigla
Πύππα, T/24340-91.400, www.viglapiras.gr.
Ωξαίν πέηξηλν θηίξην, κε 14 δσκάηηα κε ηδάθη, θαιόγνπζηε δηαθόζκεζε θαη θαιή
εμππεξέηεζε. € €
Αρτονηικό Δύταρις
Πύππα, T/24340-91.110, 6976-030.807, www.efharis.gr.
πηηηθή αηκόζθαηξα, δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα, δσκάηηα κε ηδάθη θαη δηαθόζκεζε κε
άπνςε. € €
Divani Meteora Hotel
Kαλαμπάκα, T/24320-23.330, www.divanis.com/meteora
Θιαζηθό μελνδνρείν ζηε ζθηά ησλ Κεηεώξσλ, πιήξσο αλαθαηληζκέλν, κε πνιπηειή
δσκάηηα, spa θαη άςνγε εμππεξέηεζε. Δίλαη ε πξνζσπηθή κνπ πξνηίκεζε, όπνηε
πεξλάσ από εθεί. € € €
€
€
€
€

- έσο 60 €
€ - έσο 110 €
€ € - έσο 200 €
€ € € - από 200 € θαη άλσ

Για κραηήζεις ποσ αθορούν ηη διαμονή ζας επιζκεθθείηε ηo:
www.booking.com
ΦΑΓΖΡΝ

• Πανόπαμα
(Αγνανηα, T/26850-31.000).
Mαγεηξεπηά αιιά θαη ηεο ώξαο, κε πνιύ «δπλαηή» ρνξηόπηηα.
• Kαλαππύηερ (T/26590-61.518).
Θαπκάζηα παξαδνζηαθή θνπδίλα. Aπνθιεηζηηθά καγεηξεπηά θαη ηνπ θνύξλνπ.
• Kαηαθύγι
(Kαηαππάκηηρ - ζηον ομώνςμο ξενώνα, T/26850-51.518).
Δμαηξεηηθή ζπηηηθή θνπδίλα.
• Eιπήνη Tάζιος
(Bοςπγαπέλι, T/26850-22.254).
πηηηθέο ζπεζηαιηηέ ηεο πεξηνρήο, κε έκθαζε ζηηο πίηεο, ζηα καγεηξεπηά, αιιά θαη
θξεαηηθά ηεο ώξαο.
• Tαβέπνα ηος Παναγιώηη
(Πεπηούλι, T/24340-91.000).
Δμαίξεηε ειιεληθή θνπδίλα κε ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ, αιιά θαη «πεηξαγκέλα» πηάηα. Θα
βξείηε επίζεο κηα ηεξάζηηα ιίζηα θξαζηώλ.
• La Verliga
(Χαλίκι Αζπποποηάμος, T/24320-87.274).
Σνπηθή θνπδίλα θαη εμαίξεηα πιηθά από ηνπο δύν «εξεκίηεο» ηνπ ρσξηνύ.
ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ
ηελ Πίλδν γεληθά ζα βξείηε θηελνηξνθηθά πξντόληα θπξίσο από νηθνηερλίεο. Γηα
παξάδεηγκα, ζηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ζα βξείηε εμαηξεηηθό πξόβεην ιεπθό ηπξί
θαη θξέαο από κνζράξηα ειεπζέξαο βνζθήο. ηελ Διάηε είλαη έλα καγαδάθη, ην Ιίθλν,
πνπ έρεη γλήζηεο ζπηηηθέο καξκειάδεο θαη γιπθά, ελώ ζηα Σξίθαια ζην θξενπσιείν
ηνπ θ. Παπαραξαιάκπνπο (Aζθιεπηνύ 75) ζα βξείηε θαιά ινπθάληθα κε πξάζν.
ΧΔΗΚΔΟΗΛΗΑ ΠΞΝΟ
Σν ρηνλνδξνκηθό θέληξν Πεξηνπιίνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 40 ρικ. από ηα Σξίθαια
θαη 20 ρικ. από ηελ Πύιε θαη απνηειείηαη από 3 πίζηεο θαη 3 αλαβαηήξεο. Κία θόθθηλε
κήθνπο 1.500 κ., κία κπιε 400 κ. θαη κία πξάζηλε 80 κ. Δπίζεο, δηαζέηεη ελαέξην
δηζέζην αλαβαηήξα κήθνπο 1.170 κ. (πνπ ιεηηνπξγεί θαη γηα πεξηήγεζε αηόκσλ ρσξίο
εμνπιηζκό ζθη!), έλα ζπξόκελν 350 κ. θαη έλα baby lift 60 κ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ,
ζα βξείηε δύν ζαιέ, ελώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη δηεμάγνληαη θαη βξαδηέο
λπρηεξηλνύ ζθη. Σν ρηνλνδξνκηθό ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από ην Γεθέκβξην ώο ην
Κάξηην (T/24340-91.382, 91.293).
ΧΟΖΠΗΚΑ ΡΖΙΔΦΩΛΑ
Λνκαξρία Σξηθάισλ:
24310-27.445
Γήκνο Θαζηαληάο:24320-88.106/7
Γηεπξ. Θνηλνη. Αζπξνπνηάκνπ 24310-77.641
Λνζνθνκείν Σξηθάισλ:24310-23.652

* Πημείφζη: Οη ηηκέο δηακνλήο, λαύισλ θηι. πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε
πξννξηζκό, είλαη απηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζπγγξαθήο θαη
δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ αιιάμεη.

