
  

 

Ορεινή Αρκαδία  
 

 

 

 

Η Ορεινή Αρκαδία, ανήκει από τους διαχρονικά πιο δημοφιλείς προορισμούς, είτε για μια 

οικογένεια, είτε μια παρέα φίλων ακόμα και για ένα ζευγάρι, πάντα ζωντανή και γεμάτη 

προτάσεις για όλους. Από τις ήσυχες βόλτες ανάμεσα στη φύση και στα υπέροχα γραφικά 

στενά της Δημητσάνας και της Βυτίνας, μέχρι τις στιγμές αδρεναλίνης και διασκέδασης στο 

χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου. Η Ορεινή Αρκαδία, ανεξαρτήτως τον προορισμό που 

θα επιλέξετε, είναι ένας από τους πιο οικονομικούς τρόπους να περάσετε τις πολυήμερες 

διακοπές σας, το σαββατοκύριακο σας ή ακόμα και τη μονοήμερη σας κυριακάτικη 

εκδρομή.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η Αρκαδία μπορεί να είναι ένας νομός, ο οποίος έχει πάρα πολλά και διάφορα πράγματα 

για να δείτε και να κάνετε όλο τον χρόνο, ωστόσο τη μαγεία της θα τη γνωρίσετε κυρίως τους 

χειμερινούς μήνες. Γραφικά χωριά, μοναδικά φυσικά τοπία, δεκάδες δραστηριότητες και 

φυσικά υπέροχη τοπική κουζίνα θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή και θα σας κάνουν 

να την κατατάξετε στους αγαπημένους σας προορισμούς.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

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

Ελαχ(°C) 4 6 8 9 13 18 22 23 19 17 10 4 

Μεγ(°C) 12 14 16 22 25 30 33 33 29 22 19 11 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε τα γραφικά χωριά της Ορεινής Αρκαδίας 

 Αποδράστε στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου 

 Επισκεφτείτε τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

 Περπατήστε ανάμεσα στην άγρια φύση  

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Αρκαδία 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 32€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Σπήλαιο Κάψια  
 

Ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας, το 

οποίο ανακαλύφθηκε το 1887 και βρίσκεται κάτω από το 

Χιονοδρομικό Κέντρο του Μαινάλου. Διαθέτει μήκος, σε 

ευθεία, 380 μέτρα και στο εσωτερικό του υπάρχουν μικρά 

και μεγάλα δωμάτια, διάδρομοι και μοναδικά συμπλέγματα 

από σταλακτίτες και σταλαγμίτες που ξεπερνούν κατά 

πολύ το ένα μέτρο αξεπέραστης αξίας αλλά και ομορφιάς. 

 
 

 

2. Βυτίνα 
 

Από τα πιο τουριστικά χωριά της Ορεινής Αρκαδίας, που η 

καρδιά του χτυπάει γύρω από την πλατεία του. Καφετέριες, 

παραδοσιακές ταβέρνες, μαγαζιά με τοπικά προϊόντα και 

πολλές επιλογές για διαμονή θα σας ταξιδέψουν σε 

συνδυασμό με το κλίμα σε μια άλλη εποχή.  Ελάχιστα λεπτά 

από την κεντρική πλατεία, θα βρείτε τον περίφημο «δρόμο 

της αγάπης» για ωραίες φωτογραφίες, που ουσιαστικά 

πρόκειται για έναν πανέμορφο δρόμο με δέντρα. 
 

 



 

3. Δημητσάνα  

 
 

Η Δημητσάνα, γνωστή κι ως «Μπαρουταποθήκη» για τους 

ντόπιους, ίσως είναι και η πιο φημισμένη περιοχή της 

Αρκαδίας. Η όμορφη Δημητσάνα είναι γεμάτη κόσμο, 

καφετέριες, παραδοσιακές ταβέρνες, μαγαζιά με τοπικά 

προϊόντα και αρκετή περατζάδα. Απολαύστε τις βόλτες 

σας ανάμεσα στη φύση, γνωρίστε την εκπληκτική 

φιλοξενία των ντόπιων και φυσικά δοκιμάστε τις τοπικές 

τους νοστιμιές.  

 

 

 

4. Μουσείο Υδροκίνησης 
 

 

Το συγκεκριμένο μουσείο, βρίσκεται στη Δημητσάνα και 

αποτελεί ένα αρκετά προσεγμένο, υπαίθριο και σχετικά 

μικρό μουσείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα μάθετε 

διαδραστικά για το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας, αλλά 

και για την παραγωγή διάφορων προϊόντων όπως ο 

νερόμυλος, ο αλευρόμυλος και οι νεροτριβές. 
 
 
 

 

 

5. Λαγκάδια   

 
 

Ένα από τα σχετικά πιο ήσυχα χωριά του νομού είναι τα 

Λαγκάδια. Ένας κατεξοχήν παραδοσιακός οικισμός με 

πετρόκτιστα σπίτια και μια πανέμορφη πανοραμική  θέα, 

δεδομένου πως είναι χτισμένο πάνω σε πλαγιά βουνού. 

Όπως και στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι κι εδώ αποδράστε 

στο χωριό και στη φύση και ανακαλύψτε τους θησαυρούς 

τους.  

 

 

 

6. Στεμνίτσα  

 
Η Στεμνίτσα, άλλο ένα πανέμορφο χωριό της περιοχής 

υπέροχο με τα  λιθόκτιστα στενά της, οι βυζαντινές 

εκκλησίες αλλά και τα παλιά πέτρινα σπίτια που θα σας 

μαγέψουν. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ήσυχο χωριό αλλά 

και σε σχέση με τα υπόλοιπα το κατατάσσεται και στο 

φθηνότερο. Πέρα από τις βόλτες σας και τη γνωριμία με το 

χωριό, μην παραλείψετε να γευματίσετε σε μια από τις 

ταβέρνες με τη ρομαντική ατμόσφαιρα του τζακιού και τους 

χαμογελαστούς ανθρώπους. 

 

 

 



 

 

 

7. Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας  
 

Η Στεμνίτσα φημίζεται για την ιστορία της κι έτσι 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για την αναζωπύρωση του 

τόπου γεγονός που οδήγησε στην ίδρυση του 

Λαογραφικού Μουσείου Στεμνίτσας. Στεγάζεται σε 

τριώροφο κτίριο του 18ου αιώνα και χωρίζεται αντίστοιχα 

σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πλούσια συλλογή των 

ιδρυτών, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα τους, στο 

πλούσιο ιστορικό ανάπτυξης και εξέλιξης των τεχνών, αι 

τέλος στην εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση των 

νοικοκυριών της περιοχής.  

  

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου 

 

Στην κορυφή του Μαινάλου, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, 

βρίσκεται το σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο με τις 

σύγχρονές υποδομές που εξασφαλίζουν τη σωστή 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Στο χιονοδρομικό κέντρο θα 

βρείτε, τρεις αναβατήρες και εκπαιδευτές για όλες τις 

δραστηριότητες, όπως snow park για παιδιά, snowboard 

park και σκι. Παράλληλα στις εγκαταστάσεις του 

χιονοδρομικού λειτουργούν καταστήματα ενοικίασης 

εξοπλισμού σκι και snowboard, τρία καφέ, εστιατόριο και 

σαλέ. 

 

 

2) Πεζοπορία 

 

Η ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας φημίζεται για τα όμορφα 

τοπία της και τα πετρόχτιστα, πανέμορφα χωριά, τα οποία 

σας γεννούν την επιθυμία να τα ανακαλύψετε. Δεδομένου, 

πως οι δρόμοι στα χωριά είναι σχετικά στενοί, υπάρχουν 

ειδικές ομάδες που θα βρείτε, είτε μπορείτε και μόνοι σας να 

ξεκινήσετε την εξερεύνηση του χωριού. Μια από τις πιο 

φημισμένες διαδρομές είναι η πεζοπορία στο φαράγγι του 

Λούσιου. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Rafting  

 

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φορώντας τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και έχοντας δίπλα σας ιδικούς με χρόνια 

εμπειρίας απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά των 

ποταμών. Η πιο φημισμένη περιοχή για Rafting είναι στο 

Λούσιο και τον Αλφειό ποταμό, ξεκινώντας από τη γέφυρα 

του Ατσίχολου και καταλήγοντας στην ιστορική πέτρινη 

γέφυρα του Κούκου.  

 

 

 

 

4) Ποδηλασία  

 

Η ποδηλασία είναι μια εξαιρετικά διασκεδαστική 

δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες. Μπορείτε με μια 

χαλαρωτική βόλτα με ποδήλατο, να δείτε και να 

εξερευνήσετε τους θησαυρούς που κρύβουν τα χωριά της 

ορεινής Αρκαδίας, ακόμη και με χιόνι. Φορέστε τα πιο 

ζεστά σας ρούχα και απολαύστε τις διαδρομές ανάμεσα 

στα λευκά δρομάκια των χωριών.  

  

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Κόκορας με χυλοπίτες 

 

Ένα αναμφισβήτητα ελληνικό παραδοσιακό πιάτο, το 

οποίο  προέρχεται από τη γραφική Βυτίνα της ορεινής 

Αρκαδίας. Οι χυλοπίτες αποτελούν ένα παραδοσιακό 

ζυμαρικό, ειδικά στην Πελοπόννησο και στην ορεινή 

Αρκαδία, όπου παρασκευάζονται χυλοπίτες εξαιρετικής 

ποιότητας με αλεύρι από σκληρό σιτάρι και φρέσκα αυγά. 

Έτσι λοιπόν μη ξεχάσετε να φάτε μαγειρεμένο σε κόκκινη 

σάλτσα τον κόκορα με τις χυλοπίτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κατσικάκι λαδορίγανη 

 

 

Το κατσικάκι λαδορίγανη (μπορεί να το βρείτε και με αρνί), 

χαρακτηρίζεται ως φαγητό λουκούμι της κατσαρόλας. 

Πρόκειται, λοιπόν, για κατσίκι μαγειρεμένο σε χαμηλή φωτιά 

με λίγη σάλτσα, και πολλά μυρωδικά. Θα το βρείτε, είτε με 

πατάτες φούρνου, είτε με πατάτες τηγανίτες. 

 

 

  

 

 

 Δίπλες 

 

 

Οι δίπλες, παρασκευάζονται  από αλεύρι, χυμό 

πορτοκαλιών, λάδι, αλάτι, σόδα και αυγά, ενώ η μορφή 

τους είναι ένα φύλλο τυλιγμένο σα κύλινδρος και 

πασπαλίζονται με μέλι και καρύδια. Συνήθως είναι το 

παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνουν και δε λείπουν από 

κανένα γάμο, βάπτιση, αρραβώνα και φυσικά τις εορτές 

όπως τα Χριστούγεννα.  

 

 

 

 

 Γλυκό του κουταλιού κάστανο 

 

 

Από τα πιο γνωστά γλυκά του κουταλιού της περιοχής, το 

γλυκό κάστανο, το οποίο δεν είναι άλλο από κάστανα 

βρασμένα με νερό, ζάχαρη και άλλα μυρωδικά. Πρόκειται 

για μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και ένα 

πεντανόστιμο γλυκό του κουταλιού που μπορείτε, είτε να 

δοκιμάσετε εκεί, είτε και να προμηθευτείτε καθώς θα το 

βρείτε και στα μαγαζιά σε βάζα.  

 


