
 

 

Καστοριά 
 

 

 
 

 

Η Καστοριά μια πανέμορφη πόλη χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, γνωστή κι ως 

λίμνη Ορεστιάδα, στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας. Εντυπωσιακά αρχοντικά, μουσεία, 

αξιοθέατα αλλά και η μοναδική φυσική της ομορφιά προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες 

επισκέπτες που δεν έρχονται μόνο για να αγοράσουν τις διάσημες γούνες. Τόσο η πόλη της 

Καστοριάς, όσο και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πολλά αξιοθέατα και Μουσεία, ενώ 

δεδομένου πως είναι ένας ορεινός και ημιορεινός προορισμός με φανταστικά τοπία, 

χαρακτηρίζεται κι ως ιδανικός προορισμός για φυσιολάτρες, πεζοπόρους και ορειβάτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Μια υπέροχη λίμνη, δυο εκπληκτικά βουνά και στη μέση όλη η αρχοντιά της Καστοριάς. 

Πρόκειται για μια αρκετά ατμοσφαιρική πόλη της Ελλάδας όποια εποχή κι αν την 

επισκεφθείτε. Γιορτινή ή όχι, χιονισμένη ή ανοιξιάτικη θεωρείται ως ο απόλυτος ταξιδιωτικός 

προορισμός για όλο το χρόνο. Ωστόσο, λίγο περισσότερο ξεχωρίζει ο χειμώνας, τον οποίο 

επιλέγουν και οι περισσότεροι.  

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

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

Ελαχ(°C) 2 4 6 8 14 18 20 23 19 11 8 3 

Μεγ(°C) 11 15 16 22 25 30 32 33 28 20 18 13 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Περπατήστε και απολαύστε την πόλη  

 Περιηγηθείτε στα γειτονικά χωριά 

 Εξερευνήστε τη σπηλιά του δράκου 

 Επισκεφτείτε μουσεία 

 Επισκεφτείτε κάποιο μοναστήρι  

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Καστοριάς 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μακεδονία 

 Απόσταση από Αθήνα: 5 ½ ώρες  

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 77€ (περιλαμβάνεται κόστος διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Η Σπηλιά του Δράκου  
 

Αποτελεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την 

Ευρώπη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια. Εντός 

του, θα βρείτε 7 λίμνες και μια τεράστια ιστορία χρόνων. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το σπήλαιο αποτελούσε 

χρυσωρυχείο, το οποίο φυλούσε ένας δράκος.  

Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και αποτελείται από 

διάφορα δωμάτια και μια διαδρομή 300 μέτρων γεμάτο 

σταλακτίτες. 

 

 

 

2. Λίμνη Καστοριάς – Ορεστιάδα 
 

 

Το υπέροχο στολίδι της πόλης. Το μοναδικό φυσικό 

τοπίο, οι πρωινοί ψαράδες, οι πελεκάνοι, οι πάπιες, 

αλλά και όλα τα υπόλοιπα πουλιά θα σας κάνουν να 

απολαύσετε τις βόλτες σας είτε με τα πόδια, είτε με το 

ποδήλατο σας, αλλά και ίσως με βάρκα. 

 

 



3. Ιερά Μονή Μαυριώτισσας 

 
Ένας πραγματικά υπέροχος βυζαντινός θησαυρός 

που από το 1802 στολίζει την άκρη της λίμνης της 

Καστοριάς. Αποτελεί μια μονόχωρη εκκλησία με 

μεγάλη ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά. Το εσωτερικό 

του ναού ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες και 

διατηρούνται αποσπασματικά, στο Ιερό Βήμα, στον 

δυτικό τοίχο του κυρίως ναού, στη λιτή, καθώς και 

στην εξωτερική όψη του νότιου τοίχου.  

 

 

 

4. Μουσεία Καστοριάς 
 

 

Τα μουσεία της Καστοριάς είναι πολλά και το καθένα 

με τη δική του σημασία και ιστορία. Μερικά από τα πιο 

γνωστά που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι το Μουσείο 

Κέρινων ομοιωμάτων Μαυροχωρίου, το Λαογραφικό 

Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το Μουσείο 

Ενδυματολογίας.   
 

 

 

 

5. Ενυδρείο Καστοριάς 

 
 

Ένα από τα πιο νέα αξιοθέατα της πόλης, το οποίο 

πρόκειται για ένα καινοτόμο και όμορφο ενυδρείο , που 

φιλοξενεί ψάρια και λοιπούς οργανισμούς του γλυκού 

νερού της Ελλάδας, αυτόχθονα, ενδημικά και ξένα. Το 

μεγαλύτερο ενυδρείο στα Βαλκάνια, που αποτελεί 

σημαντικό πόλο έλξης των επισκεπτών της πόλης, 

μαθητικών εκδρομών, και ταξιδιωτών. 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Κανό – Ποδήλατο νερού  

 

 

 

Απολαύστε με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, τη 

μοναδική ηρεμία της λίμνης, αλλά και την υπέροχη 

πανοραμική θέα της πόλης με την παρέα σας ή την 

οικογένεια σας.  

 

 



2) Τοξοβολία – Ακροβασία  

 

 

Μέσα από ειδικές υποδομές και εγκαταστάσεις, αλλά 

και με τη βοήθεια έμπειρων δασκάλων μπορείτε να 

νιώσετε την εκπληκτική εμπειρία ενός Τοξοβόλου. 

Ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε τις 

ικανότητες σας στην ακροβασία επάνω σε έναν 

τεντωμένο ιμάντα.  

 

 

 

3) Αναρρίχηση - Καταρρίχηση 

 

 

Ένας από τους πιο συναρπαστικούς χώρους 

υπαίθριων δραστηριοτήτων σας δίνει την ευκαιρία να 

δοκιμάσετε ανάμεσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο την 

εκπληκτική εμπειρία αναρρίχησης και καταρρίχησης 

κοντά σε ειδικούς.  

 

 

 

 

 

4) Πεζοπορία 

 

 

Γίνετε ένα με τη φύση, μυρίστε τα αρώματα της, 

ακούστε τους ήχους της και ξεφύγετε από την 

καθημερινή σας ρουτίνα σε μια απόδραση που πολλοί 

τη χαρακτηρίζουν ως πραγματική ψυχοθεραπεία. 

Μπορείτε να επιλέξετε, είτε μια διαδρομή μέσα στη φύση 

στο ορεινό μέρος της πόλης, είτε να περπατήσετε μέσα 

στην πόλη.    

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 Σαρμάδες 

 

Στην Καστοριά οι σαρμάδες δεν απουσιάζουν κυρίως 

από τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια, γεγονός που δε 

σημαίνει πως δεν μπορείτε να τους απολαύσετε όποια 

περίοδο κι αν πάτε. Πρόκειται για την αρμιά ή 

λαχαρμιά, κατασκευασμένη από λάζανα και αλάτι, με 

τα οποία τυλίγουν συγκεκριμένη γέμιση. Θα έλεγε 

κανείς πως δεν απέχουν τουλάχιστον εμφανισιακά 

από τους κοινούς ντολμάδες. 



 Γριβάδι στην τάβα 

  

 

Πρόκειται για ένα από τα πιο νόστιμα θαλασσινά 

πιάτα. Καλυμμένο με φρυγανιά ψάρι μαγειρεμένο στο 

συγκεκριμένο σκεύος μαζί με διάφορα λαχανικά και 

ελαιόλαδο.  

 

 

 

 

 

 

 Αρμιόπιτα 

 

 

Παραδοσιακή και εξαιρετικά νόστιμη πίτα. Φτιάχνεται 

από χειροποίητο φύλλο και η γέμιση της, γι’ αυτό και 

το όνομα της, αποτελείται από λάχανο αρμιά, υγρό 

ζωμό από την αρμιά και αυγά.  

 

 

 

 

 

 

 Κεφτέδες με μακάλο 

 

 

Από τις πιο φημισμένες σπεσιαλιτέ της πόλης. Μιλάμε 

για τους γνωστούς κεφτέδες μαγειρεμένους σε μια 

ιδιαίτερη σάλτσα που ονομάζεται μακάλο. Μια σάλτσα 

από αλεύρι, νερό και ντομάτα. Θα τους βρείτε είτε μόνο 

με τη σάλτσα τους, είτε με πατάτες και ρύζι. 

 

 

 

 

 Ψώνια 

Η Καστοριά, μεταξύ άλλων, φημίζεται για την 

παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, όπως η φέτα, το 

κασέρι, το κεφαλοτύρι, η κεφαλογραβιέρα, ο μπάτζος 

κι η μυζήθρα. Ακόμα, παράγει μανιτάρια, κάστανα, 

όσπρια, ξηρούς καρπούς, μήλα, κρασί, τσίπουρο, 

τσάι, βότανα, μέλι και γλυκά, όπως πίτες, λουκούμια, 

σιροπιαστά και γλυκά του κουταλιού. Αυτά τα 

προϊόντα είναι ιδανικά για δώρα και αναμνηστικά. 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

Η νυχτερινή διασκέδαση της Καστοριάς είναι 

απλωμένη σε ολόκληρη την πόλη. Θα βρείτε πολλές 

καφετέριες και μπαρ για να απολαύσετε ένα χαλαρό 

ποτό. Αν πάλι αυτό που θέλετε είναι μία νύχτα γεμάτη 

χορό και μουσική, η Καστοριά δεν θα σας 

απογοητεύσει. Εναλλακτικά, θα βρείτε πολλές 

ταβέρνες κι εστιατόρια για να απολαύσετε το δείπνο 

σας. 


