
 

 

Πήλιο  

 

 

 

 
 

 

Μια γοητευτική και φιλόξενη πόλη, το Βουνό των Κενταύρων, που δεν αποτελεί τυχαία έναν 

από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα για όλες τις εποχές του χρόνου. 

Συνδυάζοντας από τις φθινοπωρινές βόλτες στα  ατμοσφαιρικά χωριά, μέχρι τις ανοιξιάτικες 

αποδράσεις στη πληθωρική φύση και από τις χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές στις όμορφες 

παραλίες μέχρι το χειμωνιάτικο σκι στο χιονοδρομικό στα Χάνια.  Το Πήλιο, ή αλλιώς η πόλη 

με τα πολλά πρόσωπα δε θα σας απογοητεύσει ποτέ.  

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Πανέμορφα χωριά, γραφικοί οικισμοί, διαδρομές μέσα στην υπέροχη φύση, μοναδική θέα 

στον Παγασητικό, ωραίες παραλίες, πληθωρική τοπική κουζίνα και τσιπουροκατανύξεις 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το Πήλιο παντός καιρού. Ωστόσο, κάθε 

περίοδος έχει να σας προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Πιο συγκεκριμένα, για τις χειμερινές 

σας αλλά και τις φθινοπωρινές σας εξορμήσεις, η καλύτερη επιλογή είναι το δυτικό μέρος 

του Πηλίου, με τα πιο κύρια χωριά, τη Μακρυνίτσα, τη Πορταριά, τα Χάνια και τις Μηλιές. Από 

την άλλη, όσον αφορά  την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα κινηθείτε στο νότιο και στο 

ανατολικό μέρος με κύριους σταθμούς τη Τσαγκαράδα και τη Ζαγορά. 

 

 

 Πήλιο – Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 2 6 7 9 14 19 22 21 18 12 10 3 

Μεγ(°C) 11 16 18 22 25 31 33 33 29 22 19 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 Πήλιο - θερμοκρασία Θάλασσας  

 

 

 

 

  

 

 

Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε τα υπέροχα γραφικά χωριά του Πηλίου 

 Περπατήστε και ανακαλύψτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς  

 Επισκεφτείτε το χιονοδρομικό κέντρο στα Χάνια 

 Πραγματοποιήστε μια βόλτα με το τρενάκι του Πηλίου 

 Αποδράστε στις παραλίες 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 Αν είστε τυχεροί και γίνεται πανηγύρι, μη το χάσετε  

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Μαγνησίας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Θεσσαλία 

 Απόσταση από Αθήνα: 4 ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 60€ 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 14 14 14 15 19 23 26 27 25 23 18 16 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αξιοθέατα  

 

 
1. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου 

 
To Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας της 

Μακρινίτσας, στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη και 

εκεί μπορείτε να θαυμάσετε την λαϊκή παράδοση του 

Πηλίου, σε όλο της το μεγαλείο. Έργα τέχνης, 

παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία παρασκευής 

τσίπουρου, παραδοσιακά έπιπλα, είναι μόνο μερικά 

από τα εκθέματα που θα συναντήσετε. 

 

 

 

 
2. Καταρράκτης Κάραβος 

 

 
Ένας μικρός φυσικός καταρράκτης, όπου ο 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει από ψηλά την 

Πορταριά και να περάσει κάποιες ώρες χαλάρωσης 

στο καφενείο που διαθέτει εκεί.  

 

 

 

 

 

 
3. Βρύσες της Πορταριάς 

 
Όπου να βρεθείς βρύσες θα δεις. Λέγοντας Πήλιο στο 

νου έρχεται το απέραντο πράσινο και τα γάργαρα 

καθάρια νερά του. Σαν φυσικό επακόλουθο λοιπόν 

είναι η ύπαρξη αμέτρητων κρηνών στο βουνό αυτό. 

Θα βρείτε βρύσες και κρήνες λιτές ή περίτεχνες ή 

θολωτές διάσπαρτες τόσο πάνω στον κεντρικό δρόμο 

όσο και μέσα στα καλντερίμια των χωριών, ενώ τις 

περισσότερες θα τις συναντήσετε στην Πορταριά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Το μονοπάτι των Κενταύρων  
 

 

Μέσα στη μοναδική ομορφιά του φυσικού τοπίου του 

Πηλίου, θα βρείτε τα μονοπάτια της Πορταριάς και θα 

έρθετε σε επαφή με την πολυμορφία της φύσης. 

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια λιθόστρωτα και αγροτικά 

εντός και εκτός των ορίων του χωριού, διαδρομές μέσα 

από τις οποίες θα συναντήσετε παραδοσιακά κτίρια και 

μοναστήρια, πέτρινες βρυσούλες και παλιά ξωκλήσια 

βυζαντινής και νεότερης ιστορικής σημασίας. Το 

σημαντικότερο, ωστόσο, απ’ όλα είναι το γνωστό 

"μονοπάτι των Κενταύρων", που ακολουθεί μια διαδρομή πλάι στο ρέμα της πηγής 

"Μάνα". 
 

 

5. Οικία Κοντού – Μουσείο Θεόφιλου 

 
Στην κεντρική πλατεία του χωριού Ανακασια, με τον 

χαρακτηριστικό πλάτανο, θα βρείτε την πινακίδα που 

δείχνει το δρόμο προς την οικία Κοντού, Μουσείο 

Θεόφιλου. Το πολύ όμορφο αυτό αρχοντικό του 

εύπορου μυλωνά Γιάννη Κοντού, γλύτωσε ευτυχώς από 

τις φλόγες των πολέμων και άντεξε τους σεισμούς  και 

έτσι σώθηκαν οι υπέροχες ζωγραφιές στους τοίχους 

της οικίας του με τις οποίες στόλισε ο λαϊκός ζωγράφος 

Θεόφιλος, το 1912. 

 
 

6. Το Μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου 

 

Αποτελεί το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής και 

ξεκινάει λίγο πριν τη είσοδο του χωριού, ξεχωρίζοντας 

από μακριά ο χαρακτηριστικός μοβ τρούλος του 

πανέμορφου ναού. Μπορεί οι τοίχοι του να μην είναι 

αγιογραφημένοι αλλά το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο 

τέμπλο και οι εικόνες του είναι πραγματικά 

αριστουργήματα. Οι καλόγριες θα σας υποδεχτούν με 

μεγάλη φιλικότητα και θα σας κεράσουν και το 

κλασσικό λουκουμάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανακαλύψτε τα 7 καλύτερα χωριά του Πηλίου  

 

 

 
1. Πορταριά  

 

Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά χωριά του Πηλίου, 

χάρης των μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων που 

διαθέτει και τη ζεστή φιλοξενία που χαρακτηρίζει τους 

κάτοικους  της. Γύρω από την κεντρική του πλατεία, θα 

εντοπίσετε τα πανέμορφα, πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής 

αρχοντικά που λειτουργούν ως ξενώνες, τις προσεγμένες 

οικογενειακές ταβέρνες με την παραδοσιακή ελληνική 

κουζίνα και τα καταστήματα, όπου μπορείτε να 

προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής σας στο χωριό αξίζει να επισκεφτείτε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και 

τον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων, ενώ σε ελάχιστα χιλιόμετρα θα βρείτε και το 

χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες. 

 

 

2. Μακρινίτσα  

Γνωστή και ως «το μπαλκόνι του Πηλίου», αποτελεί ένα 

από τα πιο παραδοσιακά και γραφικά χωριά στο δυτικό 

τμήμα του βουνού των Κενταύρων. Βασικά της 

χαρακτηριστικά, τα παραδοσιακά, πηλιορείτικης 

αρχιτεκτονικής κτήρια, τα πέτρινα καλντερίμια, η γραφική 

ατμόσφαιρα και η απέραντη θέα στον Βόλο και στον 

Παγασητικό κόλπο. Σημείο αναφοράς για το χωριό, η 

κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, με την κρήνη που τρέχει 

γάργαρο νερό και το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας στο 

παραδοσιακά καφενεία κάτω από τα πλατάνια, αλλά και να δοκιμάσετε τις τοπικές 

νοστιμιές στις ταβέρνες του χωριού. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Μουσείο Λαϊκής 

Τέχνης και Ιστορίας.  

 

3. Άγιος Λαυρέντιος  

Ένα μικρό χωριό του κεντρικού Πηλίου με μια 

πανέμορφη θέα στον Παγασητικό κόλπο και ένα φυσικό 

φόντο από την καταπράσινη φύση και τα γάργαρα 

νερά. Το χωριό οφείλει την ονομασία του στη βυζαντινή 

μονή του Αγίου Λαυρεντίου, η οποία χτίστηκε από 

Βενεδικτίνους μοναχούς το 12ο αιώνα. Στο χωριό θα 

βρείτε ζεστούς ξενώνες που θα σας προσφέρουν 

απλόχερα τη φιλοξενία τους, θα περπατήσετε σε γραφικά 

πέτρινα καλντερίμια, ανάμεσα σε κτήρια πηλιορείτικης 

αρχιτεκτονικής, ενώ στην κεντρική πλατεία του χωριού απολαύσετε τον καφέ σας ή τα 

τοπικά γλυκά του κουταλιού στα παραδοσιακά του καφενεία.  



4. Μηλιές 

Οι Μηλιές είναι αναμφισβήτητα συνδεδεμένες με το 

θρυλικό τρενάκι του Πηλίου, τον περίφημο Μουτζούρη, 

το οποίο προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους 

επισκέπτες. Κατά την διαμονή σας στις Μηλιές, μην 

παραλείψετε να επισκεφτείτε την εκκλησία των 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών για να θαυμάσετε τις αξιόλογες 

μεταβυζαντινές αγιογραφίες και τα κειμήλια, το 

Λαογραφικό Μουσείο και το ναό του Αγίου Νικολάου, 

όπου και θα παρατηρήσετε τους τάφους των Γαζή, 

Φιλιππίδη και Κωνσταντά. Σημείο αναφοράς φυσικά αποτελεί ο σιδηροδρομικός σταθμός 

και ο θρυλικός Μουτζούρης.  

 

5. Ζαγορά 

Χτισμένη σε μια καταπράσινη πλαγιά, ένα από τα πιο 

μεγάλα και πιο ιστορικά, με παραδοσιακό χαρακτήρα, 

χωριά του ανατολικού Πηλίου. Το χωριό χωρίζεται σε 

τέσσερις συνοικίες αυτές της Αγίας Παρασκευής 

(γνωστή και ως Περαχώρα), της Αγίας Κυριακής, του 

Αγίου Γεωργίου και του Σωτήρα, από τις οποίες θα έχετε 

την απέραντη θέα στα νερά του Αιγαίου. Τα 

περιποιημένα και καλοφτιαγμένα αρχοντικά, που 

ακολουθούν την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, είναι 

διάσπαρτα στην αγκαλιά της καταπράσινης φύσης, ενώ αρκετά από αυτά στεγάζουν 

προσεγμένους ξενώνες. 

 

 

6. Τσαγκαράδα  

Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Πηλίου, 

συνδυάζοντας μοναδικά βουνό με θάλασσα και αποτελεί 

ιδανική επιλογή για όλες τις εποχές του χρόνου. Η 

Τσαγκαράδα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά προσφέροντας 

έτσι μια ονειρική θέα στα νερά του Αιγαίου, ενώ 

περιβάλλεται από κάποιες εκ των πιο φημισμένων 

παραλιών του Πηλίου. Χωρίζεται σε τέσσερις συνοικίες με 

την πιο  δημοφιλής την Αγία Παρασκευή, με σήμα 

κατατεθέν τον αιωνόβιο πλάτανο, που θεωρείται από 

τους παλαιότερους. Το χωριό διαθέτει αρχοντικά και κτίσματα πηλιορείτικης 

αρχιτεκτονικής, πετρόχτιστα σοκάκια, παραδοσιακές ταβέρνες και όμορφα 

διαμορφωμένους ξενώνες. 

 

 



7. Βυζίτσα  

Αποτελεί ένα παραδοσιακό και γραφικό οικισμό στο 

κεντρικό Πήλιο. Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι τα 

κτήρια που ακολουθούν πιστά την τοπική, παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, ενώ η ιστορία της θα σας ταξιδέψει πίσω 

στο χρόνο στο 16ο αιώνα, τότε που έφτασαν στην 

περιοχή εύποροι Έλληνες της Αιγύπτου, για να χτίσουν το 

νέο σπιτικό τους. Εκτός από την κεντρική πλακόστρωτη 

πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια και τα παραδοσιακά 

καφενεία, τα πανέμορφα αρχοντικά και τα πέτρινα 

καλντερίμια, μην παραλείψετε να δείτε τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με τις 

ιδιαίτερες τοιχογραφίες, την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, αλλά και να δοκιμάστε τα 

τοπικά προϊόντα του χωριού για τα οποία φημίζεται, όπως το τσίπουρο και το κρασί. 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Περιηγήσεις με πεζοπορία 

 

Υπαίθριες δραστηριότητες και περιπέτειες σε όλη τη 

χερσόνησο του Πηλίου. Μπορείτε να ανακαλύψετε με 

αυτόν τον τρόπο όλες τις ομορφιές και τα μυστικά που 

κρύβει η περιοχή μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων 

και εκδρομών ανάμεσα στο φυσικό τοπίο.  

 

 

 

 

 

 

2) Mountain Escapes Canyoning 

 

Για τους λάτρεις των σπορ, μπορείτε να κατεβείτε μερικά 

από τα φαράγγια του Πηλίου, τα όποια ξεχωρίζουν για τη 

βλάστηση τους και καταλήγουν στις όμορφες παραλίες 

του ανατολικού μέρους της περιοχής. Οι πιο γνωστές 

διαδρομές είναι στη Τσαγκαράδα, στο Ξουρίχτι, στη 

Ζαγορά και στη Λαμπινού.  

 

 

 

 

 

 



3) Κανόε καγιάκ 

 

Εκπληκτικό μέρος για κουπί και χαλάρωση. 

Πραγματοποιήστε ημερήσιες εκδρομές με καγιάκ στις 

όμορφες παραλίες κατά μήκος του Πηλίου και 

απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά.  

 

 

 

 

 

 

4) Το Τρενάκι του Πηλίου, Ο θρυλικός «Μουτζούρης» 

 

Το τρενάκι λειτουργεί από την άνοιξη μέχρι το 

φθινόπωρο, καθημερινά, με 1 ημερήσιο δρομολόγιο 

στην ορεινή διαδρομή και συνολικό χρόνο διαδρομής 1 

ώρα και 30 λεπτά (με 15 λεπτά στάθμευση για 

ξεκούραση), δίνοντας σας την ευκαιρία να 

παρακολουθήσετε και να θαυμάσετε την ιστορία και 

τους μύθους του Πηλίου μέσα από μια μαγευτική 

διαδρομή ανάμεσα στα γραφικά χωριά και τη φύση.   

 

 

 

5) Χιονοδρομικό κέντρο  

 

Σημείο αναφοράς για το Πήλιο, κυρίως κατά τους 

Χειμερινούς μήνες όπου συχνά όλη η ορεινή περιοχή 

καλύπτεται από χιόνι, αποτελεί το χιονοδρομικό κέντρο 

Πηλίου "Αγριόλευκες" το οποίο βρίσκεται μέσα σε 

πυκνό δάσος οξιάς σε υψόμετρο 1471μ. Απέχει 27xλμ. 

από τον Βόλο και μόλις 2xλμ. από τα Χάνια Πηλίου και 

αποτελεί το πέρασμα από το Δυτικό στο Ανατολικό 

Πήλιο. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Κρίταμα 

 

 

Ένας εκλεκτός μεζές για τσίπουρο, τα κρίταμα είναι 

μικρά φυτά που βγαίνουν μέσα από τις σχισμές των 

βράχων στη θάλασσα και θα τα βρείτε κυρίως ως 

τουρσί ή και μέσα στη σαλάτα σας.  

 

 



 Κολιτσιάνοι 

  

 

Τους κολιτσιάνους, ή γνωστούς και ως ανεμώνες της 

θάλασσας, θα τους βρείτε τηγανισμένους σε 

κουρκούτι συνοδευόμενους με τις μπρασκοούρες να 

τελειοποιούν έναν πεντανόστιμο τοπικό Βολιώτικο 

τσιπουρομεζέ. 

 

 

 

 

 

 Χόρτα τσιγαριστά με αυγά μάτια  

 

 

Κάθε είδους χόρτα προστίθενται στο τηγάνι όπως 

μυρώνια, σπανάκι, πράσα, σέσκουλα κτλ , και 

σιγοβράζονται στο ζουμί τους, ενώ στο τέλος 

καλύπτονται με αυγά από πάνω.  

 

 

 

 

 

 

 Σπεντζοφάι  

 

 

Ένα από τα πιο γνωστά φαγητά του Πηλίου που έχει 

πάρει το όνομα του από τη σπιέτζα, που στο 

πηλιορείτικο ιδίωμα σημαίνει καυτερή πιπεριά. 

Πρόκειται για τηγανιτές πιπεριές, σκόρδο και ντομάτες 

ανακατεμένες με  κομμάτια λουκάνικου.  

 

 

 

 

 

 Πηλιορείτικο μπουμπάρι  

 

Ένα ιδιαίτερο έδεσμα του Πηλίου που αποτελεί από 

τους σημαντικότερους πρεσβευτές της γαστρονομίας 

του Πηλίου. Πρόκειται για ένα έντερο προβατίνας 1-1,5 

μέτρο περίπου γεμισμένο με μοσχαρίσιο κιμά, ρύζι, 

κρεμμύδι, μαϊντανό, πιπεριές, τη ψιλοκομμένη 

συκωταριά και διάφορα μυρωδικά.  

 

 

 

 

 



 

 Γλυκά του κουταλιού 

 

 

Το Πήλιο είναι μια περιοχή, η οποία παράγει μεγάλες 

ποσότητες εύγευστων φρούτων στα χαμηλότερα 

υψόμετρα του βουνού και με τα οποία παράγουν 

λαχταριστά γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και 

λικέρ.  

 

 

 

 

 Τσιτσίραβλα 

 

 

Φρέσκα βλαστάρια ενός είδους άγριας φιστικιάς  με 

χορταρένια γεύση και ελαφρώς τραγανή υφή 

πωλούνται είτε ωμά, είτε μεταποιημένα σε τουρσί στις 

αγορές της περιοχής αλλά και ως μεζέδες για να 

συνοδεύσετε το τσίπουρο σας.  

 

 

 

 

 

 Τσιπουράδικα του Βόλου 

 

Τα τσιπουράδικα του Βόλου έχουν ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό που τα κάνει να διαφέρουν από τα 

υπόλοιπα της Ελλάδας, θα παραγγείλετε μόνο το 

ποτό σας και ανάλογα με την γευστική ένταση του και 

την ποσότητα του, θα σας σερβίρουν και τον 

κατάλληλο μεζέ. 

 

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Μυλοπόταμος 

Μια από τις πιο διάσημες και ίσως ομορφότερη 

παραλία του Πηλίου, η οποία χαρακτηρίζεται για την 

εξωτική της αύρα. Η χρυσή της αμμουδιά, μαζί με τα 

μικρά  λευκά βότσαλα, τα γαλαζοπράσινα νερά αλλά 

και τον βράχο που μοιάζει να κόβει την παραλία στα 

δύο, αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για τις 

καλοκαιρινές σας βουτιές.  



 

 Φακίστρα  

Σε ελάχιστα χιλιόμετρα από την Τσαγκαράδα θα βρείτε 

ένα κατάφυτο μονοπάτι που οδηγεί σε ένα μικρό, 

πανέμορφο κόλπο με τυρκουάζ παραδεισένια νερά και 

μια άγρια και επιβλητική ομορφιά.  

 

 

 

 Νταμούχαρη 

Εύκολα προσβάσιμη παραλία από ένα μαγευτικό 

μονοπάτι από το χωριό της Τσαγκαράδας. Η άγρια 

ομορφιά της σε συνδυασμό με τα κρυστάλλινα νερά 

της και τα λευκά πανέμορφα βότσαλά, γνωστά και ως 

«κροκάλες», θα σας μαγεύσει.   

 

 

 

 Άγιος Ιωάννης 

Μια από τις πιο αγαπημένες παραλίες της περιοχής, 

πανέμορφη, ιδιαίτερα κοσμοπολίτικη και πλήρως 

οργανωμένη παραλία. Η χρυσή της άμμος, τα λευκά 

βότσαλα και τα κρυστάλλινα νερά της θα σας 

σαγηνεύσουν, ενώ μαζί με τις βουτιές σας μπορείτε να 

απολαύσετε και θαλάσσια σπορ. 

 

 

 Άγιοι Σαράντα  

Στο ανατολικό μέρος του Πηλίου, θα βρείτε την 

παραδεισένια ομορφιά της παραλίας με τα υπέροχα 

γαλαζοπράσινα νερά, τη χρυσή άμμο και το ψιλό λευκό 

βοτσαλάκι. Ιδανική για βουτιές και χαλάρωση. Στην 

παραλία, θα συναντήσετε επίσης και τον «Καλόγερο», 

έναν μεγάλο βράχο απ’ όπου μπορούν και να 

βουτήξουν οι πιο τολμηροί. 

 

 

 



 Παπά Νερό  

Σε κοντινή απόσταση από τον Άγιο Ιωάννη, βρίσκεται η 

πανέμορφη πλήρως οργανωμένη παραλία Παπά Νερό 

με τη χρυσαφένια της άμμο, τα πεντακάθαρα της 

αιγαιοπελαγίτικα νερά και ένα καταπράσινο τοπίο που 

της χαρίζει μια εξωτική αύρα. 

 

 

 

 Χορευτό  

Καταγάλανα νερά, χρυσή άμμος και μια απέραντη 

μοναδική θέα στον ορίζοντα συνθέτουν μια από τις 

καλύτερες οργανωμένες παραλίες του Πηλίου που θα 

σας μείνει αξέχαστη.  

 

 

 

 

Ήθη  & έθιμα  

 

 Οι “Μάηδες” στη Μακρινίτσα 

Οι "Μάηδες" είναι ένα πηλιορείτικο χορευτικό-μιμητικό έθιμο 

από τα πιο γνωστά και γραφικά της Ελληνικής 

Πρωτομαγιάς. Για την προέλευση του εθίμου έχουν 

διατυπωθεί πολλές απόψεις απ' αυτούς που ασχολήθηκαν 

με αυτό το θέμα. Ωστόσο, πολλές από τις εκδηλώσεις του 

εθίμου αυτού, τα "δρώμενα" του παραπέμπουν στους 

πανάρχαιους Διονυσιακούς μύθους και τα θεμελιώδη 

τελετουργικά γνωρίσματα της λατρείας της φύσης κατά την 

αρχαιότητα. Ο κεντρικός καμβάς του είναι ένα πρόσωπο που δολοφονείται, θάβεται με ένα 

χλωρό κλαρί ή ένα λουλούδι στο χέρι και στο τέλος, ανασταίνεται κάτω από την επίδραση 

των τραγουδιών και των χορών των φίλων του. 

 

 

 

 

 



 Παραδοσιακές εκδηλώσεις στο Τρίκερι Πηλίου 

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα από πλευράς εκδηλώσεων 

στο Τρίκερι, παρουσιάζεται την εβδομάδα του Πάσχα. Από 

τη Δευτέρα του Πάσχα πραγματοποιείται παραδοσιακό 

γλέντι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο 

επαναλαμβάνεται όλη την εβδομάδα του Πάσχα, με 

αποκορύφωμα την Παρασκευή, με αφορμή την εορτή της 

Ζωοδόχου πηγής, όπου κατά το απόγευμα το έθιμο 

επιβάλει ο χορός να αρχίζει από τις τρικεριώτισσες, 

ντυμένες με την επίσημη παραδοσιακή στολή του χωριού. 

Αργότερα το γλέντι γενικεύεται και μεταφέρεται και στην άλλη πλατεία του χωριού 

εξακολουθώντας ως πολύ αργά. Η τρικεριώτικη παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά αποτελεί 

μια επίσημη ενδυμασία και πρόκειται για τις ομορφότερες και ακριβότερες φορεσιές στην 

Ελλάδα. Για το Τρίκερι το συγκεκριμένο έθιμο αποτελεί ένα ζωντανό πολιτιστικό στοιχείο που 

σώζεται μες την παράδοση του τόπου. Άλλες δραστηριότητες στην γραφική κοινότητα του 

Τρικερίου γίνονται τους καλοκαιρινός μήνες συνήθως τον Ιούλιο και αρχές Σεπτέμβρη, 

καθώς μη ξεχνάμε ότι η ζωή στο Τρίκερι ακολουθεί τους νησιώτικους ρυθμούς και ας είναι 

ηπειρωτικό μέρος. 


