
 

 

Ορεινή Κορινθία   

 

 

 

Η Ορεινή Κορινθία από τα κοσμικά Τρίκαλα ως την Καστανιά  και τον Φενεό, αποτελεί έναν 

από τους πιο αγαπημένους προορισμούς όχι μόνο για μια απόδραση του 

σαββατοκύριακου σας, αλλά και για μια μοναδική μονοήμερη εκδρομή, δεδομένου πως 

απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από την Αθήνα. Απολαύστε το μαγικό τοπίο που συνδυάζετε 

άρτια από τα βουνά, τις πεδιάδες, τα κρυστάλλινα νερά των λιμνών και τα πυκνά 

καταπράσινα δάση. Τα Άνω, Μεσαία και Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας είναι τρία κοσμικά και 

όμορφα χωριά στις βορειοανατολικές πλαγιές της Ζήριας  σε 1.000 μ. υψόμετρο, ενώ από τη 

Ρίζα και την Καρυά μέχρι την Γκούρα, την Καστανιά και το Πανόραμα Φενεού,  θα βρείτε 

υπέροχα φυσιολατρικά και γραφικά χωριά με μια ξεχωριστή  ιστορία το καθένα αντίστοιχα.  

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η Ορεινή Κορινθία, γνωστή για πολλούς κι ως Ελβετία της Ελλάδας αποτελεί από τους πιο 

χαλαρούς προορισμός.  Το τοπία θα σας κάνει να μαγευτείτε και να θέλετε ν αποδράσετε 

από την καθημερινότητα. Η ιδανική περίοδος που μπορείτε να την επισκεφτείτε και να 

γνωρίσετε τη μαγεία της στο μέγιστο, είναι κυρίως από το φθινόπωρο ως την άνοιξη.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

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

Ελαχ(°C) 5 6 9 11 13 15 19 21 20 14 9 6 

Μεγ(°C) 11 13 16 19 20 29 30 31 28 21 18 15 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια των περιοχών 

 Αποδράστε στα παραδοσιακά χωριά 

 Μεταβείτε στη Λίμνη Δόξα και στη Λίμνη Στυμφαλία 

 Επισκεφτείτε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους 

 Απολαύστε μοναδικές δραστηριότητες μέσα στη φύση 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Κορινθίας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος  

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 28€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

 

Αξιοθέατα  

 
 

1. Λίμνη Δόξα  
 

Η τεχνική λίμνη Δόξα, με υψόμετρο 900 μ., αποτελεί από τις 

λίγες φορές που η ανθρώπινη παρέμβαση δεν αλλοίωσε 

το περιβάλλον. Η λίμνη περιτριγυρίζεται από έλατα και 

πεύκα δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό τοπίο που θα σας 

μαγέψει. Ο σκοπός της αποσκοπούσε στην άρδευση του 

κάμπου του Φενεού, ωστόσο μέχρι στιγμης δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το λόγο. Στην μέση της Λίμνης 

βρίσκεται ένα εκκλησάκι ο Άγιος Φανούριος, στον οποίο 

μάλιστα πιο παλιά πολλοί επισκέπτες πραγματοποιούσαν 

γάμους και βαφτίσια.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Μονή Αγίου Γεωργίου  
 

Πρόκειται για ένα τριώροφο μοναστήρι με μια υπέροχη 

πλακόστρωτη γεμάτη λουλούδια αυλή, του 16ου αιώνα π.Χ.. 

Το μοναστήρι βρισκόταν αρχικά στη Λίμνη Δόξα, αλλά 

μεταφέρθηκε ύστερα από την άνοδο της στάθμης της 

λίμνης. Το 1740 ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά και το 

1754 ανακαινίσθηκε πλήρως. Στο εσωτερικό του ναού 

φυλάσσονται ιερά κειμήλια όπως ασημένια θυμιατά, 

δισκοπότηρο και εικόνες Αγίων. Αξίζει να το επισκεφτείτε και 

να γνωρίσετε τον μοναχό που είναι εκεί για να σας πει την 

πλήρη ιστορία του μοναστηριού και να σας φιλέψει χειροποίητο γλυκό τριαντάφυλλο, το 

οποίο φτιάχνει μόνος του. 

 

 

 

3. Τρίκαλα  

 
Περιπλανηθείτε στο όμορφο κεφαλοχώρι, το οποίο 

αποτελεί έναν ανοιχτό ορίζοντα από βουνοκορφές μέχρι 

τον Κορινθιακό και απλώνεται διαδοχικές σε τρεις 

συνοικίες: τα Άνω, τα Μεσαία και τα Κάτω Τρίκαλα. Πιο 

συγκεκριμένα, στα Άνω Τρίκαλα, μπορείτε να δείτε το 

αρχοντικό των Νοταραίων και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο 

Άγιος Γεράσιμος. Στην συνέχεια, ακολουθούν τα Μεσαία 

Τρίκαλα, στα οποία αξίζει να επισκεφτείτε την εκκλησία της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρα του 9ου αιώνα. Τέλος, θα 

συναντήσετε τα Κάτω Τρίκαλα, με σήμα κατατεθέν την πέτρινη πλατεία με τεράστια πλατάνια 

και τις υπέροχες εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου που χρονολογείται το 1697 και του Αγίου 

Ιωάννη του 1853, όπου μπορείτε να απολαύσετε την τοπική φιλοξενία και τον καφέ σας. 

θαυμάστε την υπέροχη, παραδοσιακή και πετρόχτιστη αρχιτεκτονική τους σε συνδυασμό με 

τα μοναδικά αξιοθέατα. 

 

 

 

4. Καστανιά 

 
Η Καστανιά, βρίσκεται σε υψόμετρο 920 μ., στη νότια 

πλευρά της Ζήρειας και πολιορκείται από έλατα και πεύκα 

και διαθέτει ένα μοναδικό τοπίο μέσα στη φύση. Βασικό 

αξιοθέατο της περιοχής αποτελεί η λίμνη Στυμφαλία και το 

ενδιαφέρον Μουσείο Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. Η Καστανιά ή γνωστή κι 

ως το «μπαλκόνι του Κορινθιακού», όπως την αποκαλούν 

οι ντόπιοι, μπορείτε να απολαύσετε μια θέα πραγματικά 

εντυπωσιακή. 

 

 

 

 

 



5. Στυμφαλία  

 
Η Στυμφαλία, βρίσκεται στα ορεινά της Ζήρειας, το χωριό 

με τις κελαρυστές πηγές, το οποίο είναι αρκετά γνωστό 

από τη μυθολογία, καθώς στους πυκνούς καλαμιώνες της 

ομώνυμης λίμνης ο Ηρακλής πραγματοποίησε τον 5ο του 

άθλο, σκοτώνοντας τις Στυμφαλίδες όρνιθες, τα 

ανθρωποφάγα πουλιά με τα χάλκινα φτερά που 

λυμαίνονταν στον τόπο. Επισκεφτείτε τη λίμνη Στυμφαλία, 

τον υπέροχο αυτό υδροβιότοπο, που φιλοξενεί 

περισσότερα από 140 είδη ορνιθοπανίδας. Απολαύστε μια 

χαλαρή βόλτα στην ονειρική παραλίμνια περιοχή και παρακολουθήστε τα πουλιά από τα 

παρατηρητήρια.  

 

 

6. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας   

 
Το μουσείο της Στυμφαλίας είναι αφιερωμένο κυρίως στο 

Περιβάλλον και εγκαινιάστηκε αυτοπροσώπως από τον 

Κάρολο Παπούλια. Το μουσείο έχει ως σκοπό να καταδείξει 

την εξάρτιση του ανθρώπου από τη φύση και την 

αρμονική συνύπαρξη τους. Στον εξωτερικό του χώρο θα 

βρείτε το παρατηρητήριο με πανοραμική θέα προς τη 

λίμνη, έχοντας τη δυνατότητα να θαυμάσετε τόσο τη λίμνη, 

όσο και τα σπάνια, πανέμορφα πτηνά της.  

 

 

7. Αρχαιολογικός χώρος Αρχαία Φενεό – Αρχαιολογικό Μουσείο   
 

Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν βρεθεί μερικά από τα 

ερείπια της πόλης της Αρχαίας Φενεού, το σημείο το οποίο 

αναφέρεται και στις περιηγήσεις του Παυσανία. Στην 

Αρχαία Φενεό θα βρείτε και το αρχαιολογικό μουσείο, το 

οποίο στεγάζει γλυπτά, ψηφιδωτά και αγγεία που 

βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές στην Αρχαία Φενεό. Επίσης 

υπάρχει και το άγαλμα της Θεάς Υγείας, την οποία 

λάτρευαν εκείνη την εποχή.  

 

 

8. Παναγία των Βράχων  

 
Το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης του 

Βράχου, βρίσκεται χτισμένο στη σκιά ενός τεράστιου 

βράχου και για πολλούς αποτελεί τα Μετέωρα της 

Κορινθίας. Ο ναός του μοναστηριού είναι χτισμένος σε μια 

σχισμή του βράχου και είναι πάντα ανοιχτός για τον 

επισκέπτη που θέλει να απολαύσει τη θαυμάσια θέα προς 

τη Ζήρεια, ειδικά τα χειμωνιάτικα απογεύματα. 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας 

 

Το Αθλητικό και Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας βρίσκεται 

στο οροπέδιο του ομώνυμου βουνού, λίγα χιλιόμετρα 

πάνω από το χωριό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Λειτουργεί 

από το 2007 και πρόκειται για ένα από τα νεότερα 

χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, ιδανικό για όλες τις 

ηλικίες. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζεται από σκι, 

snowmobiles, buggy, με την καθοδήγηση έμπειρων 

οδηγών και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, τον οποίο θα 

βρείτε στον χώρο, μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα. 

 

 

2) Ποδηλασία 

 

Η Ορεινή Κορινθία, καθώς αποτελείται από μια αρκετά 

μεγάλη έκταση πεδιάδας ανάμεσα στην πανέμορφη φύση, 

σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικές 

διαδρομές με το ποδήλατο. Πιο συγκεκριμένα, ο Φενεός και 

η Λίμνη Δόξα, αποτελούν από τους πιο γνωστούς 

προορισμούς για τους λάτρεις των ποδηλάτων 

συνδυάζοντας το βουνό Ζήρεια ανάμεσα στα πεύκη και τα 

έλατα με θέα τη λίμνη.  

 

 

3) Πεζοπορία   

 

Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη προσέγγιση κυρίως στους 

φυσιολάτρες της Αττικής. Πολλά μέρη δε μπορείτε να πάτε 

να τα δείτε με το όχημα σας, έτσι λοιπόν περπατήστε στο 

μαγευτικό τοπίο ανάμεσα στην άγρια ομορφιά της φύσης 

και δείτε πλήρως όλους τους θησαυρούς της Ορεινής 

Κορινθίας. Οι πιο γνωστές διαδρομές είναι γύρω από τις 

λίμνες και μέσα στα πυκνά δάση.  

 

 

 

 

4) Ιππασία   

 

Μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στο δάσος με άλογα 

μέσα από βατά πανέμορφα μονοπάτια στην καρδιά της 

φύσης και γύρω από την λίμνη Δόξα. Στο βουνό υπάρχουν 

πολλοί δασικοί δρόμοι, που σας δίνουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσετε και την πιο απόκρυφη γωνιά της περιοχής μέσα 

από ένα πλούσιο δάσος αποτελούμενο από έλατα και 

πεύκα.  

 



5) Διαδρομές με 4Χ4  

 

 

Αν επιθυμείτε κάτι πιο extreme, η Ορεινή Κορινθία έχει τη 

λύση. Αποδράστε με οχήματα 4Χ4 ανάμεσα στο βουνό με 

τα δέντρα και την πανοραμική θέα προς τη λίμνη Δόξα. 

Μια αρκετά συνηθισμένη διαδρομή είναι από τη Βελίνα στο 

Μονγκουστό.   

 

  

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

  

 Ελιές – Ελαιόλαδο  

 

 

Οι ελιές γνωστές κι ως θρούμπες αλλά και το αγνό 

παρθένο ελαιόλαδο, αποτελούν ένα τοπικό και πολύτιμο 

αγαθό, το οποίο δεν απουσιάζει από καμία ταβέρνα και 

κανένα σπίτι, λόγω και των πλούσιων θρεπτικών 

συστατικών τους. Θα τα βρείτε εκτός από φαγώσιμα υλικά 

και σε μορφή σαπουνιού.  

 

 

 

 

 Σταφίδες 

 

Το πιο φημισμένο προϊόν της Κορίνθου γνωστό από την 

αρχαία Ελλάδα είναι η σταφίδα της. Προϊόν σπουδαίο μια 

και έχει τριπλή χρήση. Μπορεί να καταναλωθεί νωπό, να 

οδηγηθεί σε οινοποίηση ή να γίνει σταφίδα αφού 

αποξηραθεί με φυσικό τρόπο στον ήλιο. Η κορινθιακή 

σταφίδα, είτε μαύρη, είτε ξανθή, έχει μεγάλη χρήση κυρίως 

στην τοπική παραδοσιακή ζαχαροπλαστική. Θα τις βρείτε 

αποξηραμένες αλλά πολύ περισσότερο θα τις βρείτε μέσα 

σε γλυκά, όπως κουλουράκια και κεικ.  

 

 

 Γουρνοπούλα  

 

 

Η γουρουνοπούλα αποτελεί παραδοσιακό φαγητό της 

Πελοποννήσου. Πρόκειται για γουρούνι στο φούρνο, το 

οποίο αφού ψηθεί αρκετές ώρες, τοποθετείται σε θερμό, 

γυάλινο θάλαμο και πωλείται με το κιλό. Η τραγανή του 

πέτσα, σε συνδυασμό με το κρέας του, το οποίο έχει 

σιγοψηθεί και ουσιαστικά λιώνει στο στόμα, είναι ο 

απόλυτος μεζές. 



 Όσπρια Φενεού   

 

Στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στην εύφορη 

κοιλάδα του Φενεού καλλιεργούνται όσπρια όπως 

φασόλια, φακές, ρεβίθια και φάβα. Τα τοπικά αυτά 

όσπρια, είναι γνωστά από την αρχαιότητα, καθώς 

σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν δώρα της θεάς 

Δήμητρας προς τους Φενεάτες, επειδή την φιλοξένησαν 

στον τόπο τους, όταν εκείνη αναζητούσε την κόρη της 

Περσεφόνη.  

 

 

 

 


