
ΆΡΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΣΗ ΥΤΗ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ         
 

 

 

 

Άρτα 
Πρέβεζα 
ΔΙΑΔΡΟΜΕ 
ΣΗ ΥΤΗ 

ΣΗ ΝΟΣΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΤ 

Μαγευτική ηρεμία, 
αιμιγματική ομορφιά 

και  
 

   

ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΣΑ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΑ ΣΟΠΙΑ ΣΗ ΑΡΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑ    

Επιβλητικϊ βουνϊ, γραφικϊ ορεινϊ τοπύα, 
περιοχϋσ κατϊφυτεσ, ποτϊμια, καταρρϊκτεσ 
και πηγϋσ, πεδινϋσ εκτϊςεισ με καλλιϋργειεσ 
εςπεριδοειδών και ελιϋσ, μαγευτικϋσ 
λιμνοθϊλαςςεσ. Συνυφαςμϋνη με θρύλουσ, 
πλούςια χλωρύδα και πανύδα η περιοχό τησ 
Νότιασ Ηπεύρου με μοναδικϋσ γωνιϋσ ςτην 
Άρτα και την Πρϋβεζα αποτελεύ ιδανικό 
προοριςμό για ςυμβατικϋσ και extreme 
εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ. 

Οι φύλοι τησ πεζοπορύασ και τησ ορειβαςύασ 
μπορούν να απευθυνθούν ςτισ λϋςχεσ και 
οργανώςεισ τησ περιοχόσ ό να προςλϊβουν 
ϋναν επαγγελματύα οδηγό. Οι πιο γενναύοι 
μπορούν από μόνοι τουσ να ανακαλύψουν τα 
μυςτικϊ των βουνών και των ποταμών. Η 
Άρτα και η Πρϋβεζα καλωςορύζουν τουσ 
πεζοπόρουσ, τουσ ορειβϊτεσ και όλουσ τουσ 
λϊτρεισ τησ φύςησ καθ’ όλη την διϊρκεια του 
χρόνου. 

Στο Γρύμποβο Άρτασ και ςτο όροσ Γκιλμπερύνα 
(1100 μ.) υπϊρχει εγκαταλειμμϋνοσ δρόμοσ 
τησ Γ.Υ.Σ. ανηφορικόσ με βραχώδη ςημεύα για 
αναρρύχηςη. Έμπειροι και τολμηρού 
ποδηλϊτεσ ϋχουν χρηςιμοποιόςει και 
mountain bike για ανϊβαςη και κατϊβαςη ςτο 
όροσ. Τουσ χειμερινούσ μόνεσ πιϊνει χιόνι και 
πϊγο. Η θϋα προσ το Γρύμποβο και την Λύμνη 
Πουρναρύου θα ανταμεύψει τον κόπο. 

Για τουσ 
λϊτρεισ του 

ςπορ και των 
προκλόςεων 

υπϊρχουν και 
οργανωμϋνεσ 

πύςτεσ Παρϊ 

Πϋντε με διαθϋςιμουσ εκπαιδευτϋσ. Με 
επιτυχύα ϋχουν διοργανωθεύ αγώνεσ ςε 
ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ μϋςα από δαςικούσ 
δρόμουσ και φυςικϊ και ιςτορικϊ μνημεύα 
ςτην ΔΕ Πρεβϋζησ από τον Σύλλογο Ορεινόσ 
Ποδηλαςύασ Πρϋβεζασ. 

Από τα πιο εντυπωςιακϊ και κρυφϊ αξιοθϋατα 
τησ περιοχόσ το φυςικό μνημεύο ιδιαύτερου 
κϊλλουσ βϊραθρο τησ Στυγόσ βρύςκεται ςτα 
απομακρυςμϋνα ορεινϊ χωριϊ του Φαναρύου 
Πρϋβεζασ. Το ςπηλαιοβϊραθρο τησ Στύγασ και 
ϊλλα μικρότερα ςπόλαια τησ περιοχόσ 
δημιουργόθηκαν από την εύςοδο του νερού 
ςτα ανθρακικϊ πετρώματα πυροδοτώντασ μια 
διαδικαςύα διαμόρφωςησ υπόγειων αγωγών, 
βαρϊθρων και ςπηλαύων ανϊ τουσ αιώνεσ. 
Στην οροφό του ςπηλαύου υπϊρχουν 
ςταλακτύτεσ ϋωσ και 3 μϋτρα. Στην ανατολικό 
πλευρϊ του δαπϋδου του ςπηλαύου 
δημιουργεύται μικρό λύμνη που ονομϊζεται 
κολυμπόθρα του Αχιλλϋα. 

 

 

Ορειμή Ποδηλασία στο Ζάλογγο 
Σε ετόςια βϊςη ο Σύλλογοσ Ορεινόσ Ποδηλαςύασ 

Πρϋβεζασ διοργανώνει αγώνεσ που διαςχύζουν τα 
Μονολύθι ,Κανϊλι, Αρχϊγγελοσ ,Καμαρύνα και 

καταλόγουν κϊτω από το μνημεύο του Ζαλόγγου. 

 

 

Ποδηλασία στη Φύση  
Μοναδικϋσ εξορμόςεισ ποδηλαςύασ ςτη φύςη προςφϋρει 
και το Into the Wild Preveza με οργανωμϋνεσ διαδρομϋσ 

από την Μονό και το Δϊςοσ Λεκατςϊ ωσ την Παραλύα τησ 
Λούτςασ και το Κανϊλι, την Λύμνη Ζηρού, τα Αρτολύθια 

και την Λυγιϊ (φώτο). 

Οι διαδρομές της φύσης 
 

Πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία   
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Με αφετηρύα την Αμμουδιϊ 
εκτυλύςςεται πλόθοσ διαδρομών και 
μονοπατιών ςτην κοντινό περιοχό του 
Δϋλτα του ποταμού Αχϋροντα. Δεν 
υπϊρχουν χαραγμϋνεσ πεζοπορικϋσ 
διαδρομϋσ και το μονοπϊτι για το 
Νεκρομαντεύο του Αχϋροντα δεν εύναι 
πλόρωσ χαρτογραφημϋνο, αλλϊ 
υπϊρχει δυνατότητα μοναδικών 
περιπϊτων. Από την Αμμουδιϊ μπορεύ 
κανεύσ να διαςχύςει με βϊρκα τον 
Αχϋροντα, να περϊςει ςτην απϋναντι 
όχθη, να διαςχύςει το ϋλοσ που το 
καλοκαύρι εύναι ξερό και να ανηφορόςει 
ςτο λόφο με το μικρό ναό τησ Αγύασ 
Ελϋνησ. Η διαδρομό εύναι μικρό και 
προςφϋρει ωραύα θϋα ςτην Αμμουδιϊ 
και ςτα ϋλη του Αχϋροντα. Η βαρκϊδα 
από την Αμμουδιϊ καταλόγει και ςτον 
Μεςοπόταμο από όπου μπορεύ κανεύσ 
να ανηφορόςει προσ το αρχαύο 
Νεκρομαντεύο ςε μια διαδρομό 
διϊρκειασ 30 λεπτών. Σην περιοχό 
διαςχύζει το Εθνικό Μονοπϊτι που 

ςυνδϋει το αρχαύο θϋατρο τησ 
Δωδώνησ με την Πϊργα. Οι περιοχϋσ 
των Δϋλτα και τενών Αχϋροντα 
προςφϋρουν δυνατότητεσ καγιϊκ, 
ρϊφτινγκ, ιππαςύασ και ποδηλαςύασ ςε 
ϋνα κατϊφυτο περιβϊλλον που ϋχει 
χαρακτηριςτεύ ωσ Ειδικό Ζώνη 
Διατόρηςησ και τμόμα τησ ωσ Ζώνη 
Ειδικόσ Προςταςύασ), ενώ ϋχει 
θεςμοθετηθεύ «Περιοχό Προςταςύασ 
τησ Υύςησ» με «Περιφερειακϋσ Ζώνεσ». 
Αξύζει η επύςκεψη και ςτο Κϋντρο 
Πληροφόρηςησ τησ Προςτατευόμενησ 
Περιοχόσ ςτην Αμμουδιϊ, το οπούο 
προςφϋρει πληροφόρηςη για την 
ιχθυοπανύδα (11 ιθαγενό εύδη ψαριών 

γλυκού νερού, από τα οπούα οριςμϋνα 
εύναι εξαιρετικϊ ςπϊνια και αυςτηρώσ 

προςτατευόμενα, όπωσ ο ζουρνϊσ και ο 
αχερονογωβιόσ ενδημικό του Αχϋροντα).  

ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 
ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΑΦΕΡΟΝΣΑ, ΑΜΜΟΤΔΙΑ 

Πληροφορύεσ για τον ποταμό Αχϋροντα, την 
οικολογικό αξύα τησ περιοχόσ, τα ιςτορικϊ 
ςτοιχεύα και τισ προτεινόμενεσ διαδρομϋσ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

τηλ. 26840 41155 

 

 

 

Διαδρομό που μπορεύ κανεύσ να 
απολαύςει τόςο με ποδόλατο όςο και 
με τα πόδια πϊνω ςτο γραφικό 
μονοπϊτι που φτιϊχτηκε πϊνω ςτην 
λουρονηςύδα τησ Λιμνοθϊλαςςασ 
Αγρύλου που ενώνει την Κόπραινα με 
την απϋναντι κωμόπολη Μενύδι 
διαςχύζοντασ περιμετρικϊ τον 
Αμβρακικό.  

Με τα πόδια η διαδρομό διαρκεύ 
περύπου μύα ώρα. Ξεκινϊ περύπου 30μ. 
πριν το παλαιό λιμϊνι τησ Κόπραινασ. 
Για ϊλλα 30 μϋτρα ο δρόμοσ ςυνεχύζει 
ωσ το φυλϊκιο των Παραδοςιακών 
Ιχθυοτροφεύων όπου και ξεκινϊ 
ςηματοδότηςη προσ το μονοπϊτι.  

Πρόκειται για απόςταςη περύ των 3 
χιλιομϋτρων με θϋα τον Αμβρακικό και 
τη λιμνοθϊλαςςα του Αγρύλου ςτα 
δεξιϊ. Η διαδρομό εύναι κατϊλληλη για 
όλο το ϋτοσ. Επύςησ, από το Κϋντρο 
Περιβϊλλοντοσ ϋωσ τον Υϊρο υπϊρχει 
χαλικόςτρωτο μονοπϊτι. Από την 
ταρϊτςα του Μουςεύου προςφϋρεται 
πανοραμικό θϋα του Αμβρακικού. 

 

  

Αμμουδιά – Μεσοπόταμος – 

Νεκρομαμτείο 

Στα ίχμη τωμ βασιλέωμ του Άδη 

Κόπραιμα 

Διασχίζομτας τημ κρυφή θαλάσσια πολιτεία της Άρτας  

ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΟΠΡΑΙΝΑ, 
ΚΟΠΡΑΙΝΑ 

Περιλαμβϊνει το Μουςεύο Υυςικόσ 
Ιςτορύασ Κόπραινασ, την Αύθουςα 
Περιβαλλοντικόσ Αγωγόσ και το Μουςεύο 
Υϊρου Κόπραινασ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

τηλ. 26810-69683 
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Η Πάργα ςε χαρακτικό του 19ου αιώνα 

 

 

 

Άποψη τησ Πάργασ με το κάςτρο ςτο βάθοσ  

 

 

 

 

ΜΟΤΕΙΟ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΤΙΓΝΩΙΑ 
ΠΑΡΓΑ 

Διαδικαςύα παραγωγόσ ελαιολϊδου ςε 
μηχανοκύνητο ελαιοτριβεύο και τοπικϊ 
προώόντα 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Τζαβϋλλα 19, Πϊργα - http://paragaea.gr/ 

 

 

 

 

 

.   

ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΡΓΑ 

Πλούςια ςυλλογό από τον 16ο και 17ο αι. και 
το 300 ετών λϊβαρο τησ Πϊργασ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κϋντρο, Πϊργα (δύπλα ςτο ναό του Αγύου 
Νικολϊου, Πολιούχου τησ Πϊργασ) 

 

Κορυφούλα – 

Ζάλογγο Άμω 

καφιδωτή 

Από το χωριό Κορυφούλα 
ξεκινϊ ανϊβαςη προσ την 
κορυφό Προφότη Ηλύα περύπου 
ςτα 810μ. τη ςυνϋχεια και 
προσ τα βορειοδυτικϊ οι 
πεζοπόροι διαςχύζουν ϋνα 
πλούςιο δϊςοσ βελανιδιϊσ ωσ 
την Άνω καφιδωτό. Από τον 
οικιςμό περνϊ μονοπϊτι που 
μετϊ από 2 ώρεσ πεζοπορύα 
καταλόγει ςτισ κορυφϋσ 
Σςούκα (1042μ.) και Λαγού 
Ποδϊρι (896μ.) οι οπούεσ 
προςφϋρουν πανοραμικό θϋα 
προσ την χαρϊδρα του 
Αχϋροντα και τα όρη ουλύου 
ςτην απϋναντι πλευρϊ.  

 

 

 

 

Διαδρομές στημ Πάργα 
 

Κάστρο Πάργας – παραλία Βάλτου –
Μομή Βλαχερμώμ 

Όμορφο εύναι το παλιό μονοπϊτι από το 
Κϊςτρο τησ Πϊργασ ωσ την παραλύα του 
Βϊλτου και κατϊ μόκοσ του  κόλπου. Η 
διαδρομό ςυνεχύζει ϋωσ το ακρωτόρι ςτα 
δυτικϊ του κόλπου και την ιςτορικό  Μονό 
Βλαχερνών τησ Πϊργασ. Ιδανικό εύναι η ώρα 
του ηλιοβαςιλϋματοσ με τον όλιο να βουτϊ ςτο 
Ιόνιο ςτο χεύλοσ του ακρωτηρύου. Η Μονό 
διατηρεύ παλιό κωδωνοςτϊςιο ύψουσ 15 
μϋτρων. Σα ερειπωμϋνα κελιϊ των μοναχών  
προκαλούν μια ιδιαύτερη αύςθηςη ξεχαςμϋνου 
μεγαλεύου ςτον πεζοπόρο 

Λιμάμι Πάργας – Άγιος Σώστης – 
Αμθούσα 

Από την Πϊργα και με αφετηρύα το λιμϊνι τησ 
υπϊρχει εναλλακτικό πορεύα προσ τον Άγιο 
ώςτη και εν ςυνεχεύα την Ανθούςα και ξανϊ 
επιςτροφό ςτην Πϊργα. Από τα ανηφορικϊ 
ςτενϊ τησ Πϊργασ η διαδρομό περνϊ από το 
Κϊςτρο και ςτη ςυνϋχεια ςτην παραλύα του 
Βϊλτου. Από τον αγροτικό δρόμο ςτο πλϊι και 
ψηλότερα από τη δυτικό ακτογραμμό οι 
πεζοπόροι ςτην ςυνϋχεια ςυναντούν τον 
δρόμο που κατεβαύνει προσ τον Άγιο ώςτη 
και την παραλύα (θα ςυναντόςετε πινακύδα). Η 
πορεύα ςυντομεύει ςε δεξιϊ ςτροφό με 
κατεύθυνςη την Ανθούςα. Ο δρόμοσ τησ 
επιςτροφόσ εύναι εύκολοσ λόγω του πλόθουσ 
των αγροτικών δρόμων, ενώ αξύζει μύα ςτϊςη 
ςτον χώρο αναψυχόσ δύπλα ςτο ρϋμα. Με 
κατηφορικό κατεύθυνςη  -  πλην την ϊςφαλτο 
που οδηγεύ ςτην παραλύα του Βϊλτου – η 
πορεύα καταλόγει ξανϊ ςτην Πϊργα από την 
πλευρϊ του Κϊςτρου. 
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Ν. Κερασούμτα - Κάστρο Ρωγώμ – Βιότοπος Αγ. Βαρβμάβα Λούρος  
 

Με αφετηρύα τη Νϋα Κεραςούντα η διαδρομό οδηγεύ ςτο μοναδικό Κϊςτρο των Ρωγών ϋνα από τα τρύα κϊςτρα τησ αρχαύασ 
Αμβρακύασ. Σο Κϊςτρο βρύςκεται ςτην κορυφό λόφου πϊνω από τον ποταμό Λούρο μαζύ με το ναό Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου 
μεταβυζαντινόσ τεχνοτροπύασ. Από εκεύ προςφϋρεται πανοραμικό θϋα προσ τον Λόφο του Προφότη Ηλύα. υνεχύζοντασ μϋςα 
από την κοινότητα Πϋτρασ ςτο μονοπϊτι που οδηγεύ ςτο ανατολικό ανϊχωμα του Λούρου το πλούςιο από ζωό μονοπϊτι 
καταλόγει ςτο παραποτϊμιο δϊςοσ του Αγ. Βαρνϊβα. Κϊτω από αιωνόβια πλατϊνια και με την παρϋα μιασ πολύ ιδιαύτερησ 
ορνιθοπανύδασ  μεταξύ τησ οπούασ και πελαργού οι πεζοπόροι θα βιώςουν την μαγεύα τησ φύςησ ςε όλο τησ το μεγαλεύο.   

 

 

 

Και η περιπέτεια συμεχίζεται… 

Κάτω Σκαφιδωτή-κορυφή Πλούτων(920μ.)-κορυφή Τούρλα (1082μ.). Ώρεσ πορείασ 2:30 

Μονή Λεκατςά-κορυφή Κόρτοσ. Ώρεσ πορείασ0:45’ 

Χωριό Λούροσ-κορυφή Βαλαωρίτη. Ώρεσ πορείασ 4 

Χωριό Αγ. Κυριακή-όροσ Πεζόβολοσ(738 μ.)-Πάργα 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΙΟΠΟΛΙΣΙΚΗ – Β.Ι.Ο. 

Σιμ. Βϊςςου 10, Αθόνα 11521, τηλ. 210-6432419  
bios@otenet.gr  www.biopolitics.gr 
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