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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ∆ήµου 
Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα στην γενικότερη αναπτυξιακή 
προοπτική του τόπου. 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει 
δηµιουργηθεί αξιόλογη υποδοµή, τόσο σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ότι 
αφορά διαµονή, εστίαση και διαχείριση ελεύθερου χρόνου επισκεπτών, 
όσο και σε δηµόσιου χαρακτήρα υποδοµές όπως λαογραφικά µουσεία, 
κέντρα ενηµέρωσης για το περιβάλλον, πεζοπορικές διαδροµές στους 
ορεινούς όγκους, παρατηρητήρια πουλιών στις λίµνες. 

Εκτός τούτων σηµαντική παράµετρος στη βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες είναι τα τοπικά προϊόντα, µε αιχµή του 
δόρατος το κρασί Αµυνταίου. Τα οινοποιεία της περιοχής µάλιστα έχουν 
κάνει ένα βήµα παραπέρα: έχουν καταστεί επισκέψιµα µε δυνατότητα 
εξυπηρέτησης µεγάλου αριθµού επισκεπτών, οι οποίοι δείχνουν συνεχώς 
αυξανόµενη τάση για δραστηριότητες όπως γευσιγνωσία κρασιών και 
µύηση στον τρόπο παραγωγής κρασιού. 

Την τουριστική αυτή υποδοµή προτείνουµε να αξιοποιήσουµε σε 
συνεργασία µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν 
πλήρη προγράµµατα επίσκεψης στην περιοχή µε ειδικά τουριστικά τραίνα. 

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουµε συγκεκριµένες προτάσεις που δείχνουν 
τον πλούτο της περιοχής και τη δυνατότητα δηµιουργίας πολλών 
διαφορετικών διαδροµών, που ενδεχοµένως έχουν ως αποδέκτες 
διαφορετικές οµάδες - στόχους: µαθητές, φοιτητές, ΚΑΠΗ, συλλόγους, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και ανεξάρτητους περιηγητές. 

Η περιοχή του ∆ήµου Αµυνταίου έχει τη δυνατότητα να καλύψει τους 
επισκέπτες αυτούς, καθώς η δυναµικότητά της υπερβαίνει τις 500 κλίνες 
και οι υποδοµές υποδοχής και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου µπορούν να 
συνδράµουν στη βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών. 

Επιπροσθέτως, ο ∆ήµος Αµυνταίου σχεδιάζει διαφηµιστική εκστρατεία µε 
συγκεκριµένους στόχους, αλλά και αξιοποίηση σηµαντικών συµµαχιών, 
όπως για παράδειγµα ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.  

Πιστεύουµε ότι η συνεργασία µας για την προώθηση πακέτων 
εναλλακτικού τουρισµού µε την αξιοποίηση του τραίνου, εφόσον 
στηριχθεί αποτελεσµατικά σε επίπεδο προβολής, θα είναι αµοιβαία 
επωφελής και κερδοφόρος για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις, που µπορούν να 
αποτελέσουν βάση για συζήτηση και συνεργασία. 
 

 



 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
 
Έναρξη διαδροµής από το Σιδηροδροµικό Σταθµό 
Θεσσαλονίκης. 
Άφιξη στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου και 
συνέχιση της εκδροµής µε λεωφορείο. 
 
 
Η έναρξη της γνωριµίας µε την περιοχή γίνεται 
µε επίσκεψη στο Νυµφαίο, όπου αρχικά υπάρχει 
ξενάγηση στο Κέντρο Ενηµέρωσης του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που στεγάζεται στη Νίκειο Σχολή 
και στη συνέχεια περίπατος µέχρι το Καταφύγιο 
της Αρκούδας.  
 
Αφού οι επισκέπτες γνωρίσουν τα βασικά 
στοιχεία για την αρκούδα και το οικοσύστηµα της 
περιοχής και παρατηρήσουν τις αρκούδες που 
βρίσκονται στο Καταφύγιο, υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για καφέ, περπάτηµα στα σοκάκια του 
Νυµφαίου και γνωριµία µε την ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική του οικισµού.  
 
 
Στη συνέχεια προγραµµατίζεται φαγητό στις 
όχθες τις λίµνης Ζάζαρης. Στους επισκέπτες 
παρέχεται η δυνατότητα να δοκιµάσουν 
παραδοσιακές συνταγές και φρεσκότατα λιµνίσια 
ψάρια. 

  
 

Μετά το φαγητό 
πραγµατοποιείται επίσκεψη στο 
Κέντρο Ενηµέρωσης για τις 

λίµνες Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη, 
που βρίσκεται στις όχθες της 
λίµνης Χειµαδίτιδας. Ξενάγηση 

στο χώρο και παροχή 
δυνατότητας για 

παρακολούθηση πουλιών (bird 
watching). 

 
 

Η αναχώρηση γίνεται από το 
Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου, µετά 
από µία ηµέρα γεµάτη εµπειρίες και 

εικόνες από τις λίµνες, τον ορεινό όγκο 
του Βιτσίου και το Νυµφαίο. 

 



 

∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ  
 
 

Έναρξη διαδροµής από το Σιδηροδροµικό 
Σταθµό Θεσσαλονίκης 
Άφιξη στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου και 
συνέχιση της εκδροµής µε λεωφορείο. 
 
Ξεκίνηµα της γνωριµίας µε την περιοχή από τον 
ορεινό οικισµό του Βαρικού, µε ιππασία µέσα 
από ορεινά µονοπάτια που καταλήγουν στις 
όχθες της λίµνης Χειµαδίτιδας. 
 
Μετά το φαγητό παρέχεται στους επισκέπτες η 
δυνατότητα να ψαρέψουν στη λίµνη Βεγορίτιδα 
µε πλάβες, να κάνουν έναν όµορφο περίπατο 
στις όχθες της ή απλώς να απολαύσουν τον 
καφέ τους µε θέα τη λίµνη.  
 
Η µέρα κλείνει στον Άγιο Παντελεήµονα µε 
επίσκεψη στον παλιό ανεµόµυλο που λειτουργεί 
σαν Κέντρο Ενηµέρωσης στις όχθες της 
Βεγορίτιδας.  
 
 

 

Την επόµενη ηµέρα γίνεται επίσκεψη στο 
Νυµφαίο, όπου αρχικά υπάρχει ξενάγηση 
στο Κέντρο Ενηµέρωσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 
που στεγάζεται στη Νίκειο Σχολή και στη 
συνέχεια περίπατος µέχρι το Καταφύγιο της 
Αρκούδας. 
 
Στη συνέχεια υπάρχει ελεύθερος χρόνος για 
περιήγηση στα καλντερίµια του Νυµφαίου 
και γνωριµία µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του οικισµού.  
 
Ακολουθεί προαιρετική πεζοπορική διαδροµή 
µέσα σε µονοπάτια µε ειδική σήµανση, στα 
δάση οξιάς της περιοχής µέχρι τη µικρή 
τεχνητή λίµνη ιδιαίτερης οµορφιάς. 
 
Εναλλακτικά προτείνεται επίσκεψη στο Σπίτι 
των Χρυσικών. 
 

 
Η αναχώρηση των επισκεπτών γίνεται από το Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου, 

µε το µυαλό γεµάτο όµορφες εικόνες από τις λίµνες και τον ορεινό όγκο. 
 
 



 

∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ «ΟΙΝΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
 

Έναρξη διαδροµής από το Σιδηροδροµικό 
Σταθµό Θεσσαλονίκης 
Άφιξη στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου και 
συνέχιση της εκδροµής µε λεωφορείο. 
 
Η ηµέρα των επισκεπτών αρχίζει µε ξενάγηση 
στον αµπελώνα και το οινοποιείο του 
Κτήµατος Άλφα.  
Οι γευστικές δοκιµές και το mini σενάριο 
γευσιγνωσίας είναι εντυπωσιακά και µπορούν 
να ανοίξουν νέους ορίζοντες. 
 
Μετά το γεύµα  πραγµατοποιείται επίσκεψη 
στον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο των 
Πετρών, που είναι µία Ελληνιστική πόλη µε 
θέα σε όλο το οροπέδιο Αµυνταίου.  
Μετά την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
πραγµατοποιείται σύντοµη επίσκεψη στο 
µεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου. 
 
Η µέρα τελειώνει µε επίσκεψη στο Αµύνταιο 
και ελεύθερο χρόνο για ψώνια, καφέ και 
περίπατο στην πόλη. 
 

Η δεύτερη ηµέρα ξεκινάει από τον ορεινό οικισµό 
του Λεχόβου, µε επίσκεψη στην Αστική Σχολή και 
τη Λαογραφική Συλλογή του χωριού. 
 
Συνέχεια µε επίσκεψη το «Σπίτι των Χρυσικών» 
και στην ιστορία της αργυροχοΐας στο Νυµφαίο. 
Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για γνωριµία µε την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του χωριού και σεργιάνι 
στα καλντερίµια. 
 
 

Η µέρα ολοκληρώνεται µε 
επίσκεψη στο οινοποιείο της 
Ε.Α.Σ. Αµυνταίου, του 
παλαιότερου, αλλά πλήρως 
ανακαινισµένου, οινοποιείου της 
περιοχής. 

 
 

Η αναχώρηση γίνεται από το 
Σιδηροδροµικό Σταθµό 
Αµυνταίου, µετά από ένα 

διήµερο µε µυρωδιές, γεύσεις, 
αλλά και µνήµες από τα παλιά. 



 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ 
 

Η έναρξη της εκδροµής γίνεται από το 
Σιδηροδροµικό Σταθµό Θεσσαλονίκης. 
Άφιξη στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αµυνταίου 
και συνέχιση της εκδροµής µε λεωφορείο. 
 
Η γνωριµία µε την περιοχή ξεκινάει από τον 
ορεινό οικισµό του Σκλήθρου, µε ιππασία, 
πεζοπορία και δραστηριότητες στο βουνό. 
 
Μετά το φαγητό –που µπορεί να είναι και ένα 
καλά οργανωµένο υπαίθριο γεύµα στο βουνό- 
πραγµατοποιείται επίσκεψη στο Κέντρο 
Ενηµέρωσης για τις λίµνες Χειµαδίτιδα και 
Ζάζαρη. Γίνεται ξενάγηση στο Κέντρο και 
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
πουλιών (bird watching). 
 
Ακολουθεί απογευµατινή επίσκεψη στο 
Αµύνταιο για καφέ και ψώνια.  

 
 
 

Η δεύτερη ηµέρα ξεκινάει από το Νυµφαίο! 
 
Οι επισκέπτες πραγµατοποιούν επίσκεψη στο 
Κέντρο Ενηµέρωσης για την Αρκούδα Κέντρο 
Ενηµέρωσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που στεγάζεται 
στη Νίκειο Σχολή και στη συνέχεια 
επισκέπτονται το Καταφύγιο της Αρκούδας. 
 
Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ιππασία ή να περπατήσουν στις ειδικές 
πεζοπορικές διαδροµές µέσα στα δάση οξιάς. 
Φυσικά, εάν θέλουν ηρεµία και γαλήνη 
µπορούν να απολαύσουν τη βόλτα και τον 
καφέ τους στο χωριό.  
 

Μετά το φαγητό πραγµατοποιούνται 
δύο επισκέψεις στα οινοποιεία 
«Βεγορίτις» και «Κτήµα Άλφα».  

 
Οι επισκέπτες µυούνται στα µυστικά 
της παραγωγής του κρασιού και 
πραγµατοποιούν οινογευστικές 

δοκιµές. 
 
 
 



 
 
 

 
Η τελευταία ηµέρα της επίσκεψης 
ξεκινάει από τον παλιό ανεµόµυλο του 
Αγίου Παντελεήµονα, που λειτουργεί ως 
Κέντρο Ενηµέρωσης για τις λίµνες 
Βεγορίτιδα και Πετρών.  
 
 
Στη συνέχεια οι επισκέπτες µπορούν να 
κάνουν βαρκάδα και να ψαρέψουν στη 
Βεγορίτιδα ή να απολαύσουν έναν 
περίπατο στις όχθες της λίµνης και να 
παρακολουθήσουν τα υδρόβια πτηνά. 
 
 
Μετά το φαγητό πραγµατοποιείται 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των 
Πετρών, όπου πρόσφατα συντηρήθηκε 
και αναδείχθηκε η εντυπωσιακή 
Ελληνιστική πόλη. 
 
 
 
 

 
Από τις όχθες της λίµνης των Πετρών η περιήγηση 

ολοκληρώνεται στο σιδηροδροµικό σταθµό του Αµυνταίου, 
µετά από ένα έντονο και γεµάτο εµπειρίες και εικόνες 

τριήµερο. 
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