
 

 

Ελάτη - Περτούλι  

 

 

 

Στη νότια πλευρά του πανέμορφου βουνού της Πίνδου, βρίσκονται τα δυο από τα πιο 

αγαπημένα γραφικά ορεινά θέρετρα της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν σημαντικό πόλο 

έλξης πολλών επισκεπτών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελάτη, γνωστή κι ως Τύρνα για τους 

ντόπιους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νομού Τρικάλων ιδανικός προορισμός 

τόσο για τους λάτρεις των σπορ, όσο και για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Από την 

άλλη θα βρείτε το Περτούλι, ένα εξαιρετικά πανέμορφο χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά, το 

οποίο φημίζεται για τα γραφικά του πέτρινα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, το χιονοδρομικό 

κέντρο και τα όμορφα παλιά αρχοντικά που έχουν διαμορφωθεί σε ατμοσφαιρικούς ξενώνες  

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Πανέμορφα ορεινά χωριά, γραφικοί οικισμοί, διαδρομές μέσα στην υπέροχη φύση, 

προορισμοί ιδανικοί για τους λάτρεις των σπορ αλλά και των όσων επιθυμούν τη χαλάρωση 

και την ξεκούραση. Είναι προορισμοί που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης κυρίως τους 

χειμερινούς μήνες λόγω του κλίματος τους και της γεωγραφικής τους θέσης. Ωστόσο, αν 

δεν είστε λάτρεις των χειμερινών σπορ, μπορείτε να επισκεφτείτε τα χωριά για περιηγήσεις και 

να θαυμάσετε την πανέμορφη δύση του ήλιου.   

 

 

 

 Περτούλι – Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Υεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ επ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 2 6 7 9 14 18 20 22 19 12 9 3 

Μεγ(°C) 11 14 17 22 25 30 33 35 29 21 13 11 

 

 

 Ελάτη – Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Υεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ επ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 2 6 7 9 14 19 20 22 19 12 9 3 

Μεγ(°C) 11 15 17 22 25 30 33 35 29 21 13 11 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Περπατήστε ανάμεσα στα υπέροχα γραφικά στενά των χωριών 

 Επισκεφτείτε το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου 

 Θαυμάστε τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής και τους καταρράκτες 

 Επισκεφτείτε την Ιερά Μονή των Μεγάλων Πυλών  

 Ιππεύστε ανάμεσα στη προσεγμένη φύση  

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Τρικάλων 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Θεσσαλία 

 Απόσταση από Αθήνα: 4 ½  ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 97€ (περιλαμβάνονται διόδια)  

 

 



Φάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Σο γεφύρι της Πύλης 

 
 

Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες γέφυρες που 

διασχίζει ο Πορταϊκός ποταμός. Μια υπέροχη εξ’ 

ολοκλήρου πέτρινη γέφυρα με ένα ημικυκλικό τόξο και 

ύψους 12,8 μέτρα. Η κατασκευή της αποσκοπούσε στη 

μοναδική για τότε σύνδεση μεταξύ της Θεσσαλίας και 

Ηπείρου.   

 

 



 

2. Καταρράκτης Παλαιοκαρυάς 

 

 
 

Μια εξαιρετικά ασύγκριτη φυσική ομορφιά αποτελεί η 

τοξωτή γέφυρα της Παλαιοκαρυάς με τον μοναδικό 

καταρράκτη ύψους 12 μέτρων να πέφτει εντυπωσιακά 

πίσω της.  

 

 

 

 

 

3. Ιερά Μονή Μεγάλων Πυλών 

 
Ένας ιδιαίτερος επισκέψιμος ναός, γνωστός και ως 

ναός Πόρτα Παναγιάς. Οι τοιχογραφίες που 

βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού, χρονολογούνται 

του 18ου αιώνα, ενώ το χαρακτηριστικό του είναι οι δύο 

τοποθετημένες εκατέρωθεν της κύριας Πύλης στο ιερό, 

μοναδικές, ολόσωμες και κατασκευασμένες από 

πολύχρωμες ψηφίδες εικόνες της Παναγίας και του 

Χριστού.  

 

 

 

4. Περτουλιώτικα Λιβάδια  
 

 

Ανάμεσα στην Ελάτη και το Περτούλι, θα βρείτε μια  

ατέλειωτη πεδιάδα διασχιζόμενη από τον Ξεριά, τον 

παραπόταμο του Αχελώου. Τα μικρά ξύλινα γεφύρια 

που ενώνουν τις όχθες του, τα πολύχρωμα 

αγριολούλουδα διάσπαρτα ανάμεσα στο απέραντο 

πράσινο, τα άλογα, αλλά και οι γύρω απότομες 

πλαγιές περιτριγυρισμένες από σύννεφα και άλλοτε 

καλυμμένες από το χιόνι θυμίζουν τοπίο από καρτ 

ποστάλ που θα σας μαγέψει.  
 

 

5. Λαογραφικό Μουσείο Φρυσομηλιάς 

 
Στη Χρυσομηλιά, ένα αρκετά μεγάλο χωριό χτισμένο 

στη βορειοδυτική πλαγιά του Κόζιακα ελάχιστα 

χιλιόμετρα από το Περτούλι, λειτουργεί λαογραφικό 

μουσείο με μια υπέροχη έκθεση από παλιά είδη 

οικιακής χρήσης και συσκευές, παλιά εργαλεία, 

παραδοσιακά σκεύη μαγειρικής, παραδοσιακές 

φορεσιές, κειμήλια και όπλα. 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Φιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου 

 

Στα λιβάδια Περτουλίου, ανάμεσα στα έλατα, θα βρείτε το 

χιονοδρομικό κέντρο ιδανικό, τόσο για έμπειρους, όσο 

και για αρχάριους σκιέρ. Το χιονοδρομικό κέντρο 

αποτελείται από τρεις πίστες και τρεις αναβατήρες. 

Υπάρχουν τρία σαλέ, ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του χιονοδρομικού διεξάγονται βραδιές και νυχτερινού 

σκι.  

 

 

 

 

2) Ιππασία 

 

 

Απολαύστε τη βόλτα σας, ανάμεσα στα έλατα και 

θαυμάστε τη φυσική ομορφιά, ιππεύοντας εκπαιδευμένα 

και εξοικειωμένα πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία 

άλογα, που σίγουρα θα σας αφήσουν τις καλύτερες 

εντυπώσεις. 

 

 

3) Ποδήλατο Βουνού 

 

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της φύσης στο Περτούλι με το 

πιο πρόσφορο μέσο μετακίνησης στην περιοχή του 

Περτουλίου, καθώς ευνοεί σημαντικά και η ομαλότητα 

του εδάφους. Τα μονοπάτια και οι δασικοί δρόμοι δίνουν 

τη δυνατότητα στον επισκέπτη να θαυμάσετε όλες τις 

ομορφιές του ορεινού όγκου κάνοντας βόλτες με 

ποδήλατο του.  

 

 

 

4) Διαδρομές με τζιπ 

 

Υπάρχουν πολλές ξεχωριστές διαδρομές που μπορείτε 

να ακολουθήσετε ανάμεσα στη φύση και να 

απολαύσετε το τοπίο. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι: 

Ελάτη – Καλογυρομάντρι, Χιονοδρομικό Κέντρο 

Περτολίου – Δάσος Χουτιάνας – Γλυκομηλιά, Ελάτη – 

Πάδη – Κόκκινος Βράχος, κ.α.. 

 

 

 



5) Πεζοπορία  

 

Στις περιοχές υπάρχουν συγκεκριμένες πεζοπορικές 

διαδρομές και μονοπάτια προς διάφορες κορυφές που 

μπορείτε να ακολουθήσετε. Μία από αυτές είναι προς 

το Καταφύγιο του Κόζιακα. Η εκκίνηση προς το 

καταφύγιο μπορεί να γίνει είτε από απέναντι από το 

χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, είτε από την Ελάτη. 

Επίσης άλλες διαδρομές που μπορείτε να κάνετε είναι η 

διαδρομή προς τις κορυφές Αυγό, Λουπάτα, 

Μαυροπούλι, Νεράιδα, Προφήτης Ηλίας και Χατζή. 

 

 

 

 

Υαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Γίδα βραστή 

 

 

Πρέπει οπωσδήποτε να απολαύσετε το μαγειρεμένο 

κυνήγι, με ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, όπως 

αγριογούρουνο, κότσι, αλλά με πρωταγωνιστή τη γίδα 

βραστή.  

 

 

 

 

 

 Σραχανάς 

  

 

Γενικά τόσο το Περτούλι, όσο και η Ελάτη φημίζονται 

για τα ντόπια και παραδοσιακά ζυμαρικά τους όπως 

ο γλυκός τραχανάς και ο ξινός, αλλά και οι χυλοπίτες. 

Το πιο γνωστό και κατάλληλο για τις χιονισμένες μέρες 

σας στα χωριά είναι ο τραχανάς που μπορείτε να τον 

απολαύσετε, είτε σκέτο, είτε με τυρί.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Παραδοσιακά γλυκά 

 

 

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού από διάφορα 

φρούτα της τοπικής καλλιέργειας της περιοχής που 

δεν πρέπει να παραλείψετε να δοκιμάσετε, αλλά και να 

προμηθευτείτε. Τα πιο γνωστά είναι το γλυκό 

βατόμουρο, βύσσινο, φράουλα και κεράσι.  

 

 

 

 

 Παραδοσιακές πίτες 

 

 

 

Παραδοσιακές πίτες με σπιτικό φύλλο με τις πιο 

γνωστές τη γαλατόπιτα, πλαστός, τραχανόπιτα και 

φυσικά σπανακόπιτα με τοπικά χόρτα.  

 

 

 

 

 

 Χώνια 

Στην Ελάτη και το Περτούλι θα βρείτε πολλά τοπικά 

προϊόντα. Λικέρ βατόμουρου, καρυδιού, κράνου, 

μέντας και φράουλας, βότανα όπως μελισσόχορτο, 

μπιτούνι, ρίγανη, φασκόμηλο, τίλιο και τσάι του 

βουνού, διάφορα ζυμαρικά, γλυκά του κουταλιού και 

μέλι είναι λίγα μόνο από όσα μπορείτε να 

προμηθευτείτε. 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ - ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ & ΠΑΝΗΓΤΡΙΑΚΕ ΕΚΔΗΛΨΕΙ  

 

 

* 6-7 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Κυριακής 

 

* 5-6 Αυγούστου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

 

* 14-15 Αυγούστου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 


