
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1.Εισαγωγή

Τίποτα δεν μπορεί να δείξει στον θεατή την πραγματική μαγεία των Πρεσπών παρά μόνο η 
ίδια η επίσκεψη του σε αυτή. Εφόσον το αποφασίσετε σας παραθέτουμε μερικά στοιχεία για την 
εύκολη πρόσβαση σας καθώς και τη διαμονή σας στην περιοχή μας. Το λεκανοπέδιο των Πρεσπών 
βρίσκεται  κλεισμένο  από  ορεινούς  όγκους  με  υψόμετρο  μέχρι  και  2000  περίπου  μέτρα.  Η 
πρόσβαση  είναι  εύκολη  και  μέσω  Φλώρινας  αλλά  και  μέσω  του  κάθετου  άξονα  διασύνδεσης 
Εγνατίας  Οδού – Τελωνείου Κρυσταλοπηγής.   Το χειμώνα απαραίτητα  θα πρέπει  να διαθέτετε 
αντιολισθητικές αλυσίδες παρότι η Νομαρχία και ο Δήμος Πρεσπών φροντίζουν διαρκώς για την 
καλή κατάσταση των δρόμων.
      
   2.Πληροφορίες

Ο δήμος Πρεσπών αποτελείται από αρκετά μικρά χωριά. Η έδρα του είναι στο χωριό Λαιμός 
και διαθέτει ΑΤΜ τις ώρες κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο δήμος διαθέτει κέντρο υγείας 
στην Λευκώνα καθώς και φαρμακείο. Αστυνομία υπάρχει και είναι ιδιαίτερα εμφανής η παρουσία 
της. Το αστυνομικό τμήμα είναι στον Άγιο Γερμανο. Υπάρχει Κέντρο Ενημέρωσης για τις Πρέσπες, 
στον Άγιο Γερμανό υπό την αιγίδα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών καθώς και Μουσείο. Σχεδόν 
σε  κάθε  χωριό  που  θα  συναντήσετε,  υπάρχει  μικρό παντοπωλείο  για  τυχόν  έκτακτες  ανάγκες. 
Επίσης στον δρόμο πριν τη διασταύρωση για Ψαράδες και Άγιο Γερμανό, θα βρείτε βενζινάδικο 
καθώς και  σούπερ μάρκετ.

3.Σχετικά με το ξενώνα μας

Ο  ξενώνας  “Η  Συντροφιά”,μοναδικός  παραλίμνιος  στην  περιοχή,  βρίσκεται  στο  χωριό 
Ψαράδες, στο τέλος του πλακόστρωτου, κοντά στη προκυμαία.  Στο ισόγειο αυτού λειτουργεί η 
ομώνυμη ταβέρνα στην οποία μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας και τα γεύματα της ημέρας , 
με θέα  την λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Μετά τη διασταύρωση για Πρέσπες και φτάνοντας στο πρώτο 
σημείο – ύψωμα Περβάλι με κιόσκι στο οποίο βλέπετε τις δύο λίμνες, αριστερά τη Μικρή και δεξιά 
τη Μεγάλη Πρέσπα μπορείτε εάν θέλετε να μας καλείτε για να σας οδηγήσουμε στο υπόλοιπο της 
διαδρομής σας. Συνεχίζετε την κατηφορική πορεία, δεν στρίβετε πουθενά και ο δρόμος σας οδηγεί 
σε τέλος με υποχρεωτική δεξιά (προς τα χωριά Λαιμός και Άγιος Γερμανός” καθώς και αριστερή 
πορεία την οποία και επιλέγετε (προς Κούλα και Ψαράδες) συνεχίζετε την ευθεία διαδρομή με τη 
Μεγάλη Πρέσπα στο δεξί σας και φτάνετε σε γέφυρα που ενώνει τις 2 λίμνες καθώς και φυλάκιο 
του στρατού.  Συνεχίζετε  και  στα  500 μέτρα συναντάτε  στροφή απότομα δεξιά  και  ανηφορική 
διαδρομή  με  σήμανση  για  Ψαράδες.  Συνεχίζετε  και  σε  5  λεπτά  περίπου  φτάνετε  στο  χωριό. 
Ακολουθείτε τη χωμάτινη διαδρομή αριστερά γιατί δεν επιτρέπεται στον πεζόδρομο η κίνηση και 
προχωράτε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Στο δεξί σας χέρι συναντάτε το ξενώνα μας. Εάν είναι  
χειμώνας θα σας περιμένουμε με ζεστό ρόφημα ειδάλλως με κρύο τσιπουράκι.



4.Η διαμονή σας

Μπορείτε  κατόπιν  συννενόησης  να  φύγετε  αργότερα  από  τις  12  το  μεσημέρι  στην 
αναχώρηση σας. Το πρωϊνό σερβίρεται στο χώρο της ταβέρνας το χειμώνα και στο κιόσκι με θέα 
προς τη λίμνη το καλοκαίρι. Η ώρα του ελεύθερη για σας για να κανονίσετε το πρόγραμμα σας 
όπως επιθυμείτε. 

5.Προτεινόμενο πρόγραμμα διήμερης επίσκεψης (Παρασκευή – Κυριακή)

Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενώνα μας. Ρόφημα για το καλωσόρισμα. Τακτοποίηση στο 
δωμάτιο σας και  ανάπαυση.  Εφόσον το επιθυμείτε,  βραδινό φαγητό στο εστιατόριο μας.  Πρωί 
Σαββάτου  πρωϊνό  και  προετοιμασία  για  βαρκάδα  στα  ασκηταριά  της  Μεγάλης  Πρέσπας. 
Επιστροφή μετά από 1 1/2 ώρα διαδρομής και ελεύθερος χρόνος για καφέ είτε στους Ψαράδες είτε 
σε κάποιο άλλο σημείο. Το μεσημέρι εφόσον το επιθυμείτε, φαγητό στο εστιατόριο μας, γλυκό του 
κουταλιού  και  καφέ  για  χώνεψη.  Το  απόγευμα  εφόσον  είναι  καλοκαίρι,  ελεύθερη  ώρα  για 
πεζοπορία βάση των πληροφοριών του ιστότοπου μας για τις διαθέσιμες διαδρομές. Προτείνεται η 
διαδρομή προς  το ακρωτήριο “Ρότι”  απέναντι  μας  και  περιμετρικά της  λίμνης  για να δείτε  το 
ηλιοβασίλεμα.
Σαββάτο βράδυ μπορείτε να πιείτε το καφέ η το ποτό σας είτε στους χώρους μας, είτε στα χωριά 
Λαιμός ή Άγιος Γερμανός (με υπέροχη θέα λόγω υψομέτρου) σε διαθέσιμα καφέ – ουζερί των 
περιοχών (Α' Διαδρομή) . Κυριακή πρωί , πρωϊνό και μετά σας προτείνουμε επίσκεψη στον Άγιο 
Αχίλλειο και στα χωριά Πύλη και Βροντερό (Β' Διαδρομή)

6.Χρήσιμα τηλέφωνα

α. Αστυνομία 23850-51203

β. Δήμος Πρεσπών 23850-52100

γ. Ξενώνας “Η Συντροφιά” 23850-46107

δ. Φαρμακείο 23850-45988

ε. Κέντρο Υγείας – Αγροτικό Ιατρείο Λευκώνα 23850-46284

στ. Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας 23850-45800 & 23850-45801

ζ. Τηλέφωνο κράτησης για τη περιήγηση με βάρκα 

α) Γερμανός  Χριστιανόπουλος 2385046107 & 6942503863 

β) Αραμπατζής Βασίλης (Πελεκάνος) 6945744657

η. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 23850-51211  & 23850-51233

 


