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Η περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
είναι ένας τόπος που προσφέρει αμέτρητες επι-
λογές στον επισκέπτη. Το ποικίλο φυσικό περι-
βάλλον, η αξία του οποίου έχει αναγνωριστεί σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο συνδυασμένο με τα 
έργα των ανθρώπων της περιοχής αφήνει στο με-
ταίσθημα του επισκέπτη την εικόνα μικρών κοι-
νωνιών, όπου ακόμα λατρεύεται ο Ξένιος Δίας.

Μικρά χωριά που καθρεφτίζονται στα νερά των 
λιμνών της Μυγδονικής γης, παρόχθια δάση απα-
ράμιλλου φυσικού κάλλους, μικρά φαράγγια γε-
μάτα ζωή μας μεταφέρουν μακριά από την καθη-
μερινότητα σε έναν τόπο που βασιλεύει η ηρεμία. 
Παράλληλα, η ύπαρξη αγροκτημάτων, παραδο-
σιακών ξενώνων, αμπελώνων, θρησκευτικών 
μνημείων και γεωλογικών σχηματισμών ικανο-
ποιούν την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για 
επαφή με το νέο και το άγνωστο παρέχοντας μο-
ναδικές οικοτουριστικές εμπειρίες. 

Οικοτουρισμός.
Ο οικοτουρισμός γεννήθηκε με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην προστασία 
των πολύτιμων οικοσυστημάτων, προσφέροντας παράλληλα μία εναλλακτική πηγή εισο-
δημάτων στον τοπικό πληθυσμό. Οικοτουρισμός σημαίνει φιλοξενία σε ένα περιβάλλον 
λιτό με τοπικό χαρακτήρα, επαφή του επισκέπτη με οικοτουριστικές δραστηριότητες, τις 
αγροτικές εργασίες και τη φύση.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης που είναι Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. είναι αρμόδιος για τη 
διατήρηση, την προστασία και διαχείριση της 
προστατευόμενης περιοχής του Eθνικού Πάρ-
κου των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και των 
Μακεδονικών Τεμπών. Βασική αρμοδιότητά του 

αποτελεί η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση 
και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων 
και η έκδοση αδειών ξενάγησης. Σκοπός είναι 
η  ανάπτυξη του οικοτουρισμού ως εργαλείου 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και συμμετο-
χής της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του 
περιβάλλοντος.
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Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης
στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 



Οικοτουριστικές 
δραστηριότητες
στην περιοχή.

3

Η περιοχή, αποτελεί ιδανική επιλογή για εκ-
δρομές με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, κα-
θώς εκεί δίνεται η δυνατότητα ενασχόλησης με 
εναλλακτικές δραστηριότητες που μας φέρνουν 
πιο κοντά με τη  φύση.

Ο υποψήφιος οικοτουρίστας μπορεί να συμμετέ-
χει σε οργανωμένη επίσκεψη σε διάφορα σημεία 
της προστατευόμενης περιοχής με τη συνοδεία 
οικοξεναγού του Κέντρου Πληροφόρησης του 
Φορέα Διαχείρισης. Τα προγράμματα οργανω-
μένης ξενάγησης ξεκινούν από το Κέντρο Πλη-
ροφόρησης και ποικίλλουν ως προς τη διάρ-
κεια, τις διαδρομές ή τις προγραμματιζόμενες 
δραστηριότητες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
των επισκεπτών (π. χ. ηλικία, ενδιαφέροντα, 
ανάγκες). Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότη-
τες αφορούν στην παρατήρηση των πουλιών 
(bird watching) από τη στεριά με τηλεσκόπια, 

της  χλωρίδας, των άλλων ειδών πανίδας, στην 
περιήγηση των γύρω περιοχών (εφόσον το επι-
τρέπουν οι καιρικές συνθήκες), στη γνωριμία με 
τις παραδοσιακές δραστηριότητες της περιοχής, 
αλλά και στην πραγματοποίηση διάφορων περι-
βαλλοντικών παιχνιδιών.

Άλλες δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να 
ασχοληθεί ο επισκέπτης στην περιοχή, είναι η 
ορεινή πεζοπορία, η σήμανση παλιών μονοπα-
τιών, η αναρρίχηση, η οδική ξενάγηση με 4Χ4 και 
η ποδηλασία. Επίσης, υπάρχουν πολλά ιδιαίτε-
ρα επισκέψιμα αγροκτήματα (αγροτουρισμός), 
στα οποία δίνεται η δυνατότητα στον τουρίστα 
να κάνει ιππασία, να έρθει σε άμεση επαφή με 
τις αγροτικές εργασίες δίνοντας έτσι στον εαυτό 
του την ευκαιρία καινούργιων εμπειριών.
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Δήμος Σοχού 
Ο επισκέπτης του Δήμου Σοχού ανακαλύπτει τις 
ομορφιές του δάσους κάνοντας ποδήλατο ή πε-
ζοπορία. Στον περίπατό του στο κατάφυτο δάσος  
από δρυς και οξιές, μπορεί να συναντήσει  την 
πέτρινη μεταβυζαντινή γέφυρα και να περπατή-
σει στα υπολείμματα του λιθόστρωτου δρόμου 
που οδηγεί στη Νιγρίτα. Τα δασικά μονοπάτια 
οδηγούν σε χώρους αναψυχής, στο Ράκοβο και 
στον Άγιο Χριστόφορο που βρίσκεται σε μία από 
τις κορυφές του Βερτίσκου με την πανοραμική 
θεά και το αναψυκτήριο. Κουρασμένος από τις 
δραστηριότητες της μέρας μπορεί να ξεκου-
ραστεί στο ξενοδοχείο «Ρόιδα» που βρίσκεται 
στην περιοχή.

Δήμος Απολλωνίας 
Ιαματική Πηγή Απολλωνίας
Η Ιαματική Πηγή της Νέας Απολλωνίας βρίσκε-
ται στον οικισμό Λουτρά Απολλωνίας του Δήμου 
Νέας Απολλωνίας σε απόσταση 50χλμ. ανατο-
λικά από την Θεσσαλονίκη. Έχοντας την ομορ-
φιά της λίμνης, τις θεραπευτικές ιδιότητες των 
θερμών πηγών, το βουνό και την καθαρή ατμό-
σφαιρα της εξοχής, οι ιαματικές πηγές παρέχουν 
σημαντικά οφέλη για την υγεία, σε ένα περιβάλ-

λον με πανέμορφα τοπία και με άρτιες υποδο-
μές. Στις εγκαταστάσεις των λουτρών γίνεται 
λουτροθεραπεία για ρευματισμούς, αρθριτικά, 
παθήσεις περιφερειακών νεύρων, γυναικολο-
γικές παθήσεις, κατάγματα, διαστρέμματα.

Δήμος Λαγκαδά 
Τα Λουτρά Λαγκαδά βρίσκονται σε απόσταση 
18χλμ. βόρεια της Θεσσαλονίκης. Τα ιαματικά 
νερά που αναβλύζουν στην περιοχή ωφελούν 
σημαντικά όσους υποφέρουν από παθήσεις των 
οστών ή των αρθρώσεων, από ρευματικά ή άλ-
λες δυσκολίες του κινητικού συστήματος, από 
γυναικολογικά προβλήματα ή προβλήματα στο 
ήπαρ και τη χολή, καθώς και από δυσλειτουρ-
γίες του πεπτικού, του ουροποιητικού και του 
νευρικού συστήματος. Τα σημερινά δημοτικά 
Λουτρά Λαγκαδά προσφέρουν ένα ευχάριστο 
και υγιεινό περιβάλλον, φροντίδα για προσωπι-
κή υγεία και ξεκούραση. Η λουτρόπολη διαθέτει 
υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς και ατομικούς 
λουτήρες, φυσιοθεραπευτήριο, αμμόλουτρα, 
ιατρείο, εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης, 
ξενοδοχείο και δύο εξωτερικές πισίνες. 

Προτεινόμενες οικοτουριστικές 
μονάδες - δραστηριότητες:
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Δήμος Λαχανά
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο πο-
σοστό τουριστών που επιλέγουν το Δήμο Λαχανά 
για να γευτούν την χαρά της φύσης, μέσα από τις 
εγκαταστάσεις αγροτουρισμού που αναπτύχθη-
καν στους οικισμούς Λευκοχώρι και Κυδωνιές. 
Αυτές είναι: το κτήμα Λίκνο, το κτήμα Παπαϊωάν-
νου, το κτήμα Ζιώγα, στο Λευκοχώρι και το κτήμα 
Κυδωνιές στις Κυδωνιές του Δ.Δ. Λαχανά. Επίσης 
στην περιοχή υπάρχει και το κτήμα Αγνάντι. Στην 
μονάδα αυτή υπάρχει χώρος για φαγητό, καφέ 
και αναψυχή. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύ-
σουν διαδρομές με άλογα στην γύρω περιοχή. Σε 
διαφορετικό σημείο από τις εγκαταστάσεις υπάρ-
χει και ξενώνας. Στην εγκατάσταση αυτή μπορεί 
να κάνει κανείς  κανό, σκοποβολή, τοξοβολία και 
άλλες δραστηριότητες. Εκτός από τις ανωτέρω 
περιοχές, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί 
το καταφύγιο στον οικισμό Λαχανά, τις εγκατα-
στάσεις παραγωγής γιαουρτιού στη Δορκάδα, 
τις παραδοσιακές ταβέρνες που λειτουργούν σε 
πολλούς οικισμούς καθώς και πλήθος ιστορικών 
αρχαιολογικών και φυσικών αξιοθέατων.

Δήμος Βασιλικών 
Δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδίου
Στο Δ.Δ Λιβαδίου (το μοναδικό από το δήμο Βα-
σιλικών που ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας 
του Φορέα) έχουν κατασκευαστεί ξενώνες με 
την πρωτοβουλία LEADER. 30 χιλιόμετρα από 
τη  Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η αγροτουριστική 
μονάδα «ΑΡΑΒΑΝΙ», εκτάσεως 60 στρεμμάτων. 
Εκεί υπάρχει μονάδα ιπποτουρισμού και χώρος 
εστίασης. 

Δήμος Ανθεμούντας
Εδώ οι λάτρεις του βουνού μπορούν να περ-
πατήσουν και να περιηγηθούν στους ορεινούς 
δρόμους και τα ορεινά μονοπάτια. Ακόμη, ο επι-
σκέπτης μπορεί να γνωρίσει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής, την κοινωνικότητα και τη φιλοξε-
νία,  να δει από κοντά τη ζωή του αγρότη και του 
κτηνοτρόφου, να γευτεί ξεχασμένες γεύσεις και 
οσμές, να ακολουθήσει το παραδοσιακό εορτο-
λόγιο και τα πανηγύρια. 

Προτεινόμενες οικοτουριστικές μονάδες - δραστηριότητες:
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Δήμος Ζερβοχωρίων
Στο Δήμο Ζερβοχωρίων λειτουργεί για τους 
λάτρεις του ορεινού τουρισμού ο ξενώνας  
«ΑΓΝΑΝΤΙ». Περίοπτη θέση κατέχει σε απόστα-
ση αναπνοής το δάσος Παλαιόχωρας - Ριζών 
που αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου του 
Χολομώντα και κυριολεκτικά αγκαλιάζει τους 
οικισμούς. Στο χώρο έχει εγκατασταθεί Κέντρο 
Πληροφόρησης, υποδοχής και ξενάγησης προ-
σφέροντας την ευκαιρία σε κάθε επισκέπτη να 
απολαύσει εκπληκτικές και οργανωμένες πε-
ριπατητικές διαδρομές και να θαυμάσει από τις 
διάσπαρτες θέσεις παρατήρησης την πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Στο πανέ-
μορφο αυτό φυσικό περιβάλλον επίσης είναι 
κτισμένος ο παραδοσιακός ξενώνας του Δήμου, 
ο οποίος παρέχει δυνατότητες ολιγοήμερης δια-
μονής στους επισκέπτες.

Δήμος Αρναίας
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αρναία, στην ει-
δυλλιακή τοποθεσία μέσα στα πλατάνια που 
διασχίζει ο ποταμός Χαβρίας, ο Γιάννης Παπα-
στεργίου μας υποδέχεται στο αγρόκτημα «Πλα-
τανόρεμα». Μια κιβωτός του Νόε, με πέτρινα 
σπιτάκια για φιλοξενία, άλογα για βόλτες δί-
πλα στο ποτάμι και κάρο για αμαξάδα μέσα στο 
αγρόκτημα ή απλώς για γευστικές απολαύσεις 
με εκλεκτούς μεζέδες. Στην είσοδο της πόλης 
δεσπόζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Αρναίας που ταυτίζει τη λειτουργία του 
με τη περιβαλλοντική αγωγή στους μαθητές της 
Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο, προβάλλο-
ντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Προτεινόμενες οικοτουριστικές μονάδες - δραστηριότητες:
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• Στον οικισμό του Βερτίσκου, στο χώρο της παλιάς κατασκή-
νωσης έχει διαμορφωθεί ξενώνας περίπου 40 κλινών, τον 
οποίο διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση.  Ο ξενώνας έχει 
ολοκληρωθεί (κτιριακά και εξοπλισμός), ωστόσο δεν λει-
τουργεί ακόμα καθώς εκκρεμούν οι απαραίτητες αδειοδοτή-
σεις από τον ΕΟΤ. Στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί και το κέ-
ντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βερτίσκου που υλοποιεί 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προβάλλοντας 
την τοπική ιστορία και το φυσικό περιβάλλον.  

• Στον οικισμό της Όσσας υπάρχει κτίριο ξενώνα δυναμικότη-
τας περίπου 24 κλινών, ιδιοκτησίας του Δήμου που έχει πα-
ραχωρηθεί προς εκμετάλλευση σε ιδιώτη, το οποίο σήμερα 
βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

• Στον οικισμό του Σοχού λειτουργεί ξενώνας 24 κλινών, ο 
οποίος δεν καταγράφεται από τον ΕΟΤ.

• Στην Γερακαρού κοντά στο ρέμα, έχει κατασκευαστεί από τον 
Δήμο οίκημα δύο ανεξάρτητων στούντιο, συνολικής χωρητικό-
τητας 8 ατόμων. Ο χώρος δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.

• Στο Αρδαμέρι βρίσκεται αγροτουριστική μονάδα με αγρόκτη-
μα και φιλοξενία σε ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ, δυνα-
μικότητας 40 κλινών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του 
Δήμου έχει αναστείλει την λειτουργία της από το 2008.

•  Στα Πετροκέρασα λειτουργεί ξενώνας 8 κλινών, ενώ στην 
είσοδο του χωριού υπάρχει κοινοτικός χώρος κάμπινγκ 50 
ατόμων, ο οποίος δεν λειτουργεί από το 2002.

• Στον οικισμό της Παλαιόχωρας λειτουργεί ξενώνας.

• Στον οικισμό της Πλατείας λειτουργεί ξενώνας.

• Στο Μόδι λειτουργεί ξενώνας.

• Στα όρια της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης λει-
τουργούν στο Δήμο Λαχανά 2 μονάδες φιλοξενίας και στην Αρ-
ναία ένα συγκρότημα αγροτουριστικών κατοικιών.

Μετά από επιτόπια καταγραφή και των υπόλοιπων τουριστι-
κών καταλυμάτων της περιοχής με έμφαση στα αγροτουρι-
στικά καταλύματα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Προτεινόμενες οικοτουριστικές μονάδες - δραστηριότητες:
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Στο Δήμο Καλινδοίων δραστηριοποιείται ο ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ. 
Στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού λειτουρ-
γεί πωλητήριο αλλά και πρατήριο – εκθετήριο 
τοπικών προϊόντων. Ο Δήμος Καλινδοίων είναι 
φημισμένος για τα ζυμαρικά που παράγει, για τη 
μεταποίηση φρούτων, για τα έλαια αλλά και για 
το οινοποιείο του.

Στην Άσσηρο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η πα-
ραδοσιακή Κριθιώτικη πίτα Μαντί. Κάθε χρόνο 
την Κυριακή της Αποκριάς γίνεται η γιορτή της 
Κριθιώτικης πίτας Μαντί η οποία προσφέρεται 
εντελώς δωρεάν στον κόσμο με άφθονο κρασί. 
Συνοδεύεται συνήθως με παραδοσιακό μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα.

Ο Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος, ήταν αυτός 
που ίδρυσε στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου 
τον πρώτο δοκιμαστικό αμπελώνα για να ακο-
λουθήσει επέκταση και εφαρμογή της Βιολο-
γικής Καλλιέργειας στα 244 στρέμματα που 
υπάρχουν πλέον. Μετέχει στους δρόμους του 
Κρασιού της Μακεδονίας και ο λόγος αυτός το 
καθιστά επισκέψιμο. Διαθέτει χώρους οινοποίη-
σης, σταθεροποίησης και εμφιάλωσης, υπόγεια 
κάβα παλαίωσης και αποθήκες συντήρησης 
των ερυθρών εμφιαλωμένων οίνων, αίθουσα 
γευσιγνωσίας, μόνιμη έκθεση φωτογραφίας «η 
ζωή στον αμπελώνα» καθώς και αίθουσα δια-
λέξεων.

Τοπικές γεύσεις.
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Στην Όσσα, δημιουργήθηκε το παραδοσιακό 
εργαστήρι ζυμαρικών «ΤΟ ΖΥΜΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗΣ». Ακολουθώντας πιστά και με μεράκι 
τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής, η κα 
Κυριακή Μούρτζιου και η οικογένεια της παρα-
σκευάζουν όλα τα προϊόντα από άριστης ποιό-
τητας υλικά.

  Όταν επισκεφτεί κανείς την Όσσα θα μπορέσει 
να δοκιμάσει τις νόστιμες τοπικές γεύσεις και 
πολλά ακόμα εδέσματα της Οσσαϊκής κουζίνας, 
μαζί με το ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Μην χάσε-
τε τη γιορτή του Κερασιού που γίνεται κάθε χρό-
νο τον Ιούνιο με παράλληλες εκδηλώσεις όπου 
ο επισκέπτης δέχεται τη προσφορά τοπικών πα-
ραδοσιακών προϊόντων.

Στο Δήμο Σοχού μπορεί κανείς να βρει ιδιαίτε-
ρης ποιότητας ντόπια προϊόντα όπως κρέατα  
μέλι, βασιλικό πολτό, κασέρια , κεράσια, μήλα, 
αχλάδια, ροδάκινα, αμύγδαλα και τσίπουρο από 
παραγωγούς. Τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι 
υπέροχες κλιματολογικές συνθήκες της περιο-
χής, έχουν συμβάλλει στην καθιέρωση της τοπι-
κής παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων. Μην χάσετε το παραδοσιακό καρνα-
βάλι που φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων, όπου 
προσφέρονται πολλά παραδοσιακά προϊόντα 
δωρεάν στους επισκέπτες.

Ο Δήμος Βασιλικών φημίζεται για τα αγροτικά 
προϊόντα που παράγονται στον κάμπο. Στην Πε-
ριστερά και το Λιβάδι μπορεί κανείς να γευτεί 
ντόπια κατσίκια και πρόβατα στις πολυάριθμες 
ταβέρνες. 

Το Εκθετήριο παραδοσιακών προϊόντων του 
Δήμου Ζερβοχωρίων, επίσης θα ικανοποιήσει 
απόλυτα τις ξεχωριστές γαστριμαργικές αναζη-
τήσεις του κάθε επισκέπτη με υψηλής ποιότη-
τας ντόπια γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά 
και παραδοσιακά γλυκά.

Όσον αφορά στα τοπικά προϊόντα του Δήμου 
Αρναίας, ο επισκέπτης αξίζει να δοκιμάσει του-
λουμπάκια και ντόπιο μέλι. Οι κάτοικοι, περίπου 
800, ασχολούνται με την υλοτομία, την κτηνο-
τροφία και τα μεταλλεία.  Ο γυναικείος συνεται-
ρισμός Βαρβάρας  παράγει  προϊόντα με αγνά 
υλικά  εξαιρετικής ποιότητας (γλυκά του κου-
ταλιού και τραχανά) με επιτυχία στην αγορά.

Τοπικές γεύσεις.



Πρέπει να γίνει συνείδηση σ’όσους ενδίδουν στις 
δράσεις τουριστικής προαγωγής και ανάπτυξης 
των συγκεκριμένων περιοχών, η διατήρηση της 
ισορροπίας με το περιβάλλον όχι σαν επιτακτική 
ανάγκη των καιρών που διερχόμαστε, αλλά σαν 
επιβεβλημένη καθημερινότητα, που συμβάλλει 
στη διατήρηση της τοπικής φυσιογνωμίας, του 
εθιμικού και πολιτιστικού κατεστημένου, του 
φυσικού πλούτου, της αρχιτεκτονικής συνέπει-
ας, της εικόνας, της κοινωνίας, που ενώ φαίνε-
ται ότι αλλάζει, εξελίσσεται ομαλά με σεβασμό 
στη παράδοση.

Ξενώνες, καταλύμματα, κέντρα πληροφόρησης, 
φιλόξενα εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, 
υποβλητική φύση, λίμνες που μελαγχολούν 
υποδέχονται τους αμέτρητους οικοτουρίστες, 
που επισκέπτονται την περιοχή, για την ξεχωρι-
στή φυσική ομορφιά της, για την ιστορία της, για 
τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητές της.

Έξοδοι με κατεύθυνση την Εγνατία Οδό της δι-
αχρονικής μαρτυρίας του τότε και του σήμερα 
βεβαιώνουν την άποψη «αν δεν δοθείς ανεπι-
φύλακτα σε έναν τόπο, στον τόπο σου είναι δύ-
σκολο να περιμένεις ανάλογη ανταπόκριση».

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ
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Ο Οικοτουρισμός σαν δραστηριότητα έχει αποτε-
λέσματα θετικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου πά-
ντα με σημείο αναφοράς στο φυσικό περιβάλ-
λον και στην προστασία του και οπωσδήποτε 
με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
εμπλεκομένων.

Οικοτουρισμός.
Αρχή πολιτιστικής
& οικονομικής  ανάπτυξης.
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