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Εθνικό Πάρκο λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης 
και ΜακεδονικώνΤεμπών
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Παλιές βάρκες

Λίμνη Κορώνεια

   Ένας όμορφος κόσμος,
    μόλις μια ανάσα μακριά
    για να τον ανακαλύψετε...

Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών
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Κάστρο Ρεντίνας

Για τον έλεγχο της διάβασης των Μακεδονικών Τεμπών ή Στενών της Ρεντίνας 
όπου διερχόταν η αρχαία Εγνατία οδός κατασκευάστηκε τα χριστιανικά χρόνια 
οχυρωμένος οικισμός, το κάστρο της Ρεντίνας. Η περιοχή παρουσιάζει διαχρονική 
κατοίκιση χιλιάδων ετών καθώς σε διάφορες θέσεις του λόφου εντοπίστηκαν 
ευρήματα που χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή και ακολούθως εκτείνονται 
στην αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, παλαιοχριστιανική εποχή κυρίως κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους. Επισήμως, το κάστρο δεν είναι ανοικτό για το κοινό.

Βόρεια των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
(Επαρχιακός δρόμος Λαγκαδά – Προφήτη – Μικρή Βόλβη - Ρεντίνα) 
Σχολάρι 
Το πρώτο διατηρητέο μνημείο της φύσης στη χώρα, με δυο γηραιά δέντρα πλατάνου 
περιμέτρου 8,5 και 10,5 μέτρα έκαστο φυόμενα από την εποχή της Τουρκοκρατίας όπου 
φωλιάζουν ερωδιοί. Για την ανάδειξη και προστασία τους, ο χώρος είναι περιφραγμένος.

Νυμφόπετρες

Επιστημονικά ορίζεται ως πάρκο ασβεστολιθικών σχηματισμών, απομεινάρια 
γεωθερμικού πεδίου, βράχια που οι ντόπιοι ονομάζουν Νυμφόπετρες. Το όνομα 
προκύπτει από θρύλους, παραδόσεις και ψήγματα λαϊκής φαντασίας, κατά τα οποία 
γαμήλια πομπή καθ’ οδόν για ένα γάμο έπεσε θύμα της κατάρας της μητέρας της 
νύφης, γιατί έχοντας ξεχάσει το δαχτυλίδι του γάμου, καταράστηκε την πομπή με 
αποτέλεσμα όλοι οι μετέχοντες σε αυτήν να μείνουν εκεί πετρωμένοι.

Νότια των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
(π. Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Καβάλας)

Άγιος Βασίλειος
Το 14ο αιώνα χρονολογείται ο πύργος του Αγίου Βασιλείου, 
συνολικού ύψους 15 μέτρων, στη νότια όχθη της λίμνης 
Κορώνειας πλησίον της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης 
- Καβάλας. Αν και παλαιότερα λεγόταν ότι αποτελεί τμήμα 
σειράς οχυρωματικών έργων, σήμερα επικρατεί η άποψη ότι 
σχετίζεται με την προμήθεια της πόλης της Θεσσαλονίκης με 
αγαθά αλιείας και γεωργίας που προέρχονταν από τη λίμνη και 
τη γύρω εύφορη περιοχή. Το εσωτερικό του πύργου δεν είναι 
επισκέψιμο. 

Απολλωνία 
Κέντρο Πληροφόρησης Φορέα ∆ιαχείρισης στην Απολλωνία 
Περιηγηθείτε στην έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος του 
Εθνικού Πάρκου και παρακολουθήστε προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Παραλίμνιο δάσος - Αρχαιολογικός χώρος Απολλωνίας 
Περπατήστε σε ένα από τα τελευταία παραλίμνια δάση της 
χώρας, επισκεφτείτε το βυζαντινό λουτρό και το λεγόμενο 
βήμα του Αποστόλου Παύλου, το σημείο που κατά την 
παράδοση δίδαξε ο Απόστολος Παύλος και φύεται ο αιωνόβιος 
πλάτανος, διατηρητέο μνημείο της φύσης από το 1985, στοιχείο 
της φυσικής κληρονομιάς της χώρας. 

Ρήχειος ποταμός
Το μονοπάτι ξεκινά απέναντι από το παραδοσιακό καφενείο της 
Ρεντίνας, διασχίζει την π. Εθνική οδό υπόγεια, ανηφορίζει τα 
Μακεδονικά Τέμπη και στη συνέχεια η διαδρομή κατευθύνεται 
παράλληλα με το ποτάμι, πάντα στη νότια όχθη του. 

Πύργος Αγ. Βασιλείου

Κάστρο Ρεντίνας

Νυμφόπετρες

Ρήχειος ποταμός

Ναός Αγίας Μαρίνας

Ενωτική Τάφρος
Σύγχρονα υδραυλικά έργα αμφίδρομης λειτουργίας, σύνδεσης των δυο λιμνών και 
των ρεμάτων – χειμάρρων στο πλαίσιο της αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας. 
Σημείο παρατήρησης πουλιών -λόγω της συγκέντρωσης του νερού- στο 
αναρυθμιστικό φράγμα.


