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Κωδωνοφόροι, καρναβάλι Σοχού

Ιππασία

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

www.foreaskv.gr
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Διάσπαρτοι αμπελώνες παράγουν εξαιρετικά κρασιά που 
μπορείτε να δοκιμάσετε στα οινοποιεία τους για να δείτε και να 
γνωρίσετε από κοντά τη διαδικασία παραγωγής τους. Το ιδιαίτερο 
περιβάλλον και μικροκλίμα στις πλαγιές του όρους Βερτίσκου 
αποδίδει πλούσιο οίνο με σύνθετα αρώματα. Δοκιμάστε το 
παραγόμενο κρασί και πάρτε μαζί σας ένα μπουκάλι από τη 
ζώνη Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης «Πλαγιές 
Βερτίσκου» (Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου). Δυο εξ’ αυτών 
των οινοποιείων συμμετέχουν στους Δρόμους του Κρασιού 
Βορείου Ελλάδας. Οι κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι φιλόξενοι 
και ανοιχτόκαρδοι, πιστοί στις παραδόσεις και στα έθιμα τους, 
διοργανώνουν τα καζάνια, την απόσταξη του τσίπουρου, που 
μετατρέπουν σε γιορτή κάθε χρόνο. 

Αγνή φύση, καλός καιρός και πλούσια χλωρίδα σημαίνει πολλά 
μελίσσια και καλό μέλι. Πιείτε ένα τσάι από ντόπια βότανα στα 
χωριά, λάβετε μέρος στις γιορτές Κερασιού στην Όσσα και τα 
Πετροκέρασα, της Ρίγανης στη Μαυρούδα και του Καρυδιού 
στο Σοχό και προμηθευτείτε αγνά προϊόντα της Μυγδονίας Γης. 
Τα αγροδασολιβαδικά συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία 
δέντρων με γεωργικές καλλιέργειες και λιβαδικά φυτά και ζώα, 
συγκεντρώνουν αξιοσημείωτη κτηνοτροφία και φημισμένα 
τυροκομικά προϊόντα και γιαούρτι. Αξίζει μια βόλτα στη 
Δορκάδα, το ορεινό χωριό με τους γιαουρτοπαραγωγούς που 
διπλο-ψήνουν το γιαούρτι από το 1924. Γυναίκες που έβαλαν 
πείσμα να διασώσουν και να διαδώσουν τις γαστριμαργικές 
παραδόσεις του τόπου τους, ίδρυσαν συνεταιρισμούς στο 
Καλαμωτό, την Όσσα και το Μελισσοχώρι. Δοκιμάστε τοπικές 
πίτες με αγνά υλικά και φύλλο ανοιγμένο στο χέρι, ζυμαρικά, 
τσουρέκια, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, λικέρ και άλλα 
προϊόντα χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα ενισχυτικά γεύσεων. 
Με εκχυλίσματα βοτάνων και αιθέριων ελαίων ο συνεταιρισμός 
Μυγδονία παρασκευάζει σαπούνια, κεραλοιφές και βοτανόλαδα 
στο Λαγκαδά.
 
Η εύφορη γη προσφέρει υψηλά προϊόντα, πιστοποιημένα και 
βραβευμένα, φτιαγμένα με μεράκι τα οποία μπορείτε να δοκιμά-
σετε στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Συνοδέψτε 
το τοπικό κρασί ή τσίπουρο με λιμνίσιο ψάρι ή κρέας, πίτες, 
ζυμαρικά και τυριά και για γλυκό προτιμήστε γιαούρτι με γλυκό 
του κουταλιού, όλα προϊόντα της Μυγδονίας Γης. Αν πάλι θέλετε 
να διανυκτερεύσετε στην περιοχή, επισκεφτείτε τουριστικές 
μονάδες στο Λαγκαδά, τη Νέα Απολλωνία, το Λευκοχώρι και τα 
Πετροκέρασα ή ακόμα και λίγο πιο μακριά στην Αρναία και τη 
Βαρβάρα στην ορεινή Χαλκιδική, τα Βρασνά, την Ασπροβάλτα 
και το Σταυρό παραθαλάσσια στο Στρυμονικό κόλπο. 

Ιαματικός τουρισμός
Apollonia Spa (Ν. Απολλωνία)  τηλ.: 2393041510
Λουτρά Λαγκαδά (Λαγκαδάς)  τηλ.: 2394022221

Ιππικός τουρισμός
Απολλώνια  Ίλη (Ρεντίνα) τηλ.: 6972845564 
Ιππόκοσμος (Νέα Βρασνά)  τηλ.: 2397103018
Αραβάνι (Λιβάδι)    τηλ.: 6971578577 
«Ιπποστήριξη» Θεραπευτική Ιππασία (Λαγκαδάς) τηλ.: 6948727166

∆ραστηριότητες Ναυταθλητισμού
Sto Nero (Νέα Μάδυτος)  τηλ.: 6974508008

Αγροτουριστικές Μονάδες – Χώροι Αναψυχής 
Αγρόκτημα Κυδωνιές (Κυδωνιά)   τηλ.: 6974800088 

Οινοποιεία 
Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου (Όσσα)   τηλ.: 2394091119
Κτήμα Αρβανιτίδη (Ασκός)   τηλ.: 2395061626 
Μηλεώνας, Κτήμα Παπαιωάννου (Λευκοχώρι)   τηλ.: 6945586299
Κτήμα Μητρούλη (Μικρή Βόλβη)   τηλ.: 2397051359
Οίνος Αδάμ (Αδάμ)   τηλ.: 6944746722
Κτήμα Λειβαδιώτη (Μαραθούσα)   τηλ.: 2371095455

Τοπικές Γεύσεις  
Τυροκομείο Προίκας (Σοχός)   τηλ.: 2395022052
Βιολογικό Αγρόκτημα Παναγιωτίδη (Πλατεία)   τηλ.: 2393023375
Ένωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδας (Δορκάδα)  τηλ.: 6944777516
Αγρόκτημα Καζάκη (Απολλωνία)   τηλ.: 2393042200
Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός
“ΕΥΓΕ” (Μελισσοχώρι)   τηλ.: 6984060597 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών 
“Η ΚΥΨΕΛΗ” (Καλαμωτό)   τηλ.: 2393081305
Μυγδονία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Λαγκαδάς)   τηλ.: 6976855676 
Το ζυμαράκι της Κυριακής (Όσσα)   τηλ.: 2394091210

∆ιαμονή
Ξενοδοχείο LIDO (Λαγκαδάς)  τηλ.: 2394022653
Ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος (Λουτρά Λαγκαδά)  τηλ.: 2394022165
Αριστοτέλης Apollonia Spa (Λουτρά Ν. Απολλωνίας)  τηλ.: 2393041510
Ξενοδοχείο Ladin (Λουτρά Ν. Απολλωνίας)  τηλ.: 2393041332
Αρχοντικό Ζάχου (Λουτρά Ν. Απολλωνίας) τηλ.: 2393041735
Δωμάτια Georgia (Λουτρά Ν. Απολλωνίας)  τηλ.: 2393041375
Δωμάτια Voutsas (Λουτρά Ν. Απολλωνίας)  τηλ.: 2393041065
Ξενώνας Ανώγι (Πετροκέρασα)  τηλ.: 6977322888
Ξενώνας Οικία Μήτσιου (Αρναία)  τηλ.: 2372022063
Ξενώνας Οικία Αλεξάνδρου (Αρναία)  τηλ.: 2372023212
Ξενοδοχείο Πράσινο Χωριό (Αρναία)  τηλ.: 2372022090

Paddling Τοπικά προϊόντα

Windsurfing

Αναζωογονηθείτε στα λουτρά. Με χρήση από τα βυζαντινά χρόνια έως σήμερα. Τα 
λουτρά Ν. Απολλωνίας, δίπλα στη λίμνη Βόλβη, και τα λουτρά Λαγκαδά, δίπλα στη 
λίμνη Κορώνεια, με σύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν και βρίσκονται 
σε χρήση δύο βυζαντινές δεξαμενές του 900 και του 1400 μ.Χ., προσφέρουν 
θεραπευτικές ιδιότητες, ενώ η γαλήνη της φύσης προσφέρει ιδανικές συνθήκες 
ξεκούρασης και χαλάρωσης. 
Γνωρίστε την ιππασία και τις ευεργετικές ιδιότητες της θεραπευτικής ιππασίας στα 
όρη της Μυγδονίας Γης, στο Χορτιάτη, το Λαχανά και το Βερτίσκο καθώς και δίπλα 
στις λίμνες και το Ρήχειο. Στη λίμνη Βόλβη συνδυάστε τον αθλητισμό με το τοπίο. Το 
μοναδικό θερμικό φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο ο αέρας πνέει από τον Ρήχειο 
ποταμό στη λίμνη Βόλβη, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για windsurfing όλο το 
χρόνο. Αγροτουριστικές μονάδες και χώροι αναψυχής στο Λαχανά, προσφέρουν για 
μικρούς και μεγάλους πλήθος δραστηριοτήτων. 


