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Λαγκαδάς - Λουτρά Λαγκαδά - Λίμνη Κορώνεια - Σχολάρι

Σχολάρι - Προφήτης - Νυμφόπετρες - Λουτρά Απολλωνίας

Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας - Δάσος Απολλωνίας

Αγία Μαρίνα - Κάστρο Ρεντίνας - Ρήχειος - Σταυρός

Ξεκινώντας την ποδηλατική διαδρομή από τη διασταύρωση Λαγκαδά Κέντρο Υγείας, παίρνουμε το δρόμο για τα Λουτρά Λαγκαδά. Διασχίζουμε
τον προϋπάρχοντα ποδηλατόδρομο στο ειδικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο,
μπροστά από τον οικισμό, και σε περίπου 1500 μέτρα φτάνουμε στη
Λουτρόπολη. Πριν την είσοδο των Λουτρών συναντούμε μια διακλάδωση
όπου ο ένας δρόμος οδηγεί μέσα στα Λουτρά και ο δεύτερος κατευθύνεται
νοτιοανατολικά, αφήνοντας στα αριστερά του τη Λουτρόπολη.
Ο ασφαλτοστρωμένος αυτός δρόμος οδηγεί στην παρόχθια κωπηλατική βάση
της λίμνης Κορώνειας. Προτού φτάσουμε εκεί στρίβουμε αριστερά, και μέσω
χωμάτινων διαδρομών που εξυπηρετούν την πρόσβαση στα χωράφια των
κατοίκων, κατευθυνόμαστε στη βόρεια πλευρά της λίμνης Κορώνειας μέχρι
να φτάσουμε στην Ανάληψη όπου για κάποια μέτρα ανεβαίνουμε, με πολλή
προσοχή, στην επαρχιακή οδό. Συνεχίζουμε στον χωματόδρομο, στα νότια
του χωριού Ευαγγελισμός, φτάνουμε στο τέλος της λίμνης Κορώνειας στη
βορειοανατολική της πλευρά και συνεχίζουμε ανάμεσα από τα χωράφια για
το Σχολάρι. Διασχίζοντας τον χωματόδρομο με κατεύθυνση προς το χωριό
Σχολάρι, σταματούμε στα υπεραιωνόβια πλατάνια του Σχολαρίου, το πρώτο
Μνημείο της Φύσης στην Ελλάδα, για τη λήξη της διαδρομής.

Με αφετηρία τα υπεραιωνόβια πλατάνια του Σχολαρίου, ξεκινούμε την
ποδηλατική διαδρομή διασχίζοντας το ομώνυμο χωριό με κατεύθυνση
βορειοανατολικά ώσπου φτάνουμε στη διασταύρωση (έξοδος προς Εγνατία
Οδό) και στον σηματοδότη στρίβουμε δεξιά για Προφήτη.
Κατευθυνόμαστε ανατολικά επί της επαρχιακής οδού και πριν τον οικισμό
στα αριστερά κάνουμε στάση στις Νυμφόπετρες. Στο πάρκο υπάρχει χώρος
για ξεκούραση και πινακίδα ερμηνείας τοπίου.
Κατόπιν, συνεχίζουμε ευθεία προς το χωριό Νυμφόπετρες και στην πλατεία
του χωριού από το σηματοδότη κατηφορίζουμε νότια, διασχίζοντας κάθετα
το ρέμα και μέσα από τις καλλιέργειες φτάνουμε στο χωριό Περιστερώνας,
έχοντας διασχίσει όλη τη δυτική πλευρά της λίμνης Βόλβης.
Ακολουθούμε τον παραλίμνιο παράδρομο της επαρχιακής οδού,
διασχίζοντας τη νότια πλευρά της λίμνης Βόλβης, μέχρι να φτάσουμε στον
τελικό προορισμό, τα Λουτρά Απολλωνίας.

Ξεκινάμε από το Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία, με κατεύθυνση
το χωριό, προσπερνάμε τα γραφικά τοπικά σπίτια με τους όμορφους κήπους,
ώσπου συναντάμε το Βήμα του Απ. Παύλου.
Πρόκειται για έναν μεγάλο επίπεδο βράχο, επί του οποίου κατά την παράδοση
στάθηκε και μίλησε ο Απόστολος. Από πάνω του, απλώνει τα κλαδιά του
υπεραιωνόβιο πλατάνι, το οποίο έχει κηρυχθεί Μνημείο της Φύσης.
Από εδώ η διαδρομή συνεχίζει βορειοανατολικά, μέσα από τον
χωματόδρομο, με κατεύθυνση το δάσος της Απολλωνίας. Στην είσοδο του
δάσους συναντούμε δεξιά το ρέμα του Μελισσουργού και συνεχίζουμε στον
χωματόδρομο παράλληλα με το ρέμα ώσπου να φτάσουμε στα παράλια της
λίμνης Βόλβης, σε μια θέση κατάλληλη για παρατήρηση πουλιών (birdwatching).
Κάνοντας τον κύκλο του δάσους της Απολλωνίας καταλήγουμε πάλι στο
σημείο όπου βρίσκεται το Βήμα του Απ. Παύλου και το Οθωμανικό λουτρό.

Με αφετηρία το Βυζαντινό Ναό της Αγίας Μαρίνας, όπου ο προαύλιος
χώρος του ναού προσφέρεται για ξεκούραση, παίρνουμε το χωματόδρομο
που ξεκινάει από τη χτιστή βρύση έξω από τον προαύλιο χώρο του ναού
και ανεβαίνει νότια. Η διαδρομή συνεχίζει ανατολικά, ανεβαίνει σε μικρό
οροπέδιο (πλάτωμα), οπού υπάρχει θέση θέας της λίμνης και του κάστρου.
Καταλήγει στο βυζαντινό οικισμό, στο Κάστρο της Ρεντίνας και στα
Μακεδονικά Τέμπη.
Μετά το Κάστρο κατηφορίζουμε από τους πρόποδες του λόφου όπου η
διαδρομή συνεχίζει από τη νότια όχθη του Ρήχειου ποταμού. Το πυκνό
παραποτάμιο δάσος που διασχίζεται από το Ρήχειο, διακρίνεται για την
υψηλή βιοποικιλότητα του λόγω της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας
που φιλοξενεί. Πρόκειται για έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και
αισθητικής, που προσφέρεται για παρατήρηση και ηρεμία. Ακολουθούμε
το μονοπάτι παραπλεύρως του ποταμού, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της
διαδρομής, στην έξοδο για το χωριό Σταυρός.

1. Ενημερωθείτε από τα έντυπα και την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης για το
καθεστώς προστασίας της περιοχής και τις αξίες της.
2. Ενημερωθείτε για τις προσβάσεις και τις διαδρομές ώστε να έχετε μια
ευχάριστη και ασφαλή εκδρομή. Συμμορφωθείτε με τις πινακίδες. Στους
αγροτικούς δρόμους μειώστε ταχύτητα και δώστε προτεραιότητα και χώρο σε
περιπατητές, κοπάδια ζώων κτλ.
3. Αφήστε το όχημά σας και περπατήστε όσο μπορείτε. Η περιοχή θα αποκαλύψει
γρήγορα τις ομορφιές της και τα μυστικά της αν έρθετε σε επαφή μαζί της.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα, όπως νερό και κατάλληλα
ρούχα και παπούτσια.

4. Το μόνο που πρέπει να παίρνετε μαζί σας φεύγοντας είναι τα σκουπίδια σας.
Μην αφαιρείτε από τη φύση φυτά, ζώα, πέτρες ή οτιδήποτε άλλο. Προτιμάτε τη
λήψη φωτογραφιών από την συλλογή λουλουδιών, φυτών και ζώων. Αφήστε
τα στη θέση τους για να τα χαρούν και οι άλλοι ή εσείς όταν θα ξαναπάτε.
5. Αποφεύγετε τη δυνατή μουσική, τις φωνές, την πρόκληση δυνατών
θορύβων και γενικά την όχληση σε ξηρά και νερό. Η φύση παίζει τη δική
της μοναδική μουσική, απολαύστε την. Όση περισσότερη ησυχία κάνετε
τόσο περισσότερες συναντήσεις θα έχετε με πουλιά και ζώα της περιοχής.
Αν έχετε μαζί σας το κατοικίδιό σας σιγουρευτείτε ότι δεν θα προκαλέσει
κίνδυνο ή ενόχληση σε άλλα ζώα.

6. Η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται βάσει νόμου. Προτιμήστε να μείνετε
σε κάποιο κατάλυμα της περιοχής ενισχύοντας την τοπική οικονομία
7. Φροντίστε ώστε να μην δημιουργήσετε κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην ανάβετε
φωτιά και μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή εύφλεκτα αντικείμενα.
8. Ενημερώστε τον Φορέα Διαχείρισης, το Δασαρχείο, την Πυροσβεστική ή την
Αστυνομία εάν διαπιστώσετε κάποια βλαπτική ή παράνομη ενέργεια.
9. Στο ποδήλατο, φροντίστε να φοράτε πάντα κράνος και να έχετε ανταλλακτικές
σαμπρέλες, πολυεργαλείο ποδηλάτου και τα υπόλοιπα απαραίτητα.
10. Γίνετε από ένας απλός επισκέπτης του Εθνικού Πάρκου συμμέτοχος - ενεργός
πολίτης στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην περιοχή έχουν οριοθετηθεί τρεις ζώνες προστασίας βάσει της ΚΥΑ 6919/2004.
Εντός των ζωνών έχουν καθοριστεί οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, χρήσεις και
όροι δόμησης. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ είναι ο Φορέας
Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
Οι λίμνες Κορώνεια, Βόλβη και ο Ρήχειος ποταμός ανήκουν στο Ευρωπαϊκό οικολογικό
δίκτυο Natura 2000 και προστατεύονται από σειρά διεθνών συμβάσεων (Ramsar,
Βαρκελώνης, Βέρνης), καθώς και την εθνική νομοθεσία.

καλής συμπεριφοράς ποδηλάτη

Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
και Μακεδονικών Τεμπών
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Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας
Απολλωνία Δήμου Βόλβης, ΤΚ 570 14
Τηλ 23930 41004, Fax 23930 41050
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