Πως να έρθετε

Η Ελαφίνα απέχει 28 χιλιόμετρα απ

ό την πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας τη Βέροια και 28 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα
του νομού Πιερίας την
Κ
ατερίνη
.
Οι διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στο χωριό είναι αρκετές.
Όλες προσφέρονται για την ομορφιά του τοπίου και του βουνού ενώ αρκετές είναι
προκλητικές και για τους εραστές της εκτός ασφάλτου οδήγησης με οχήματα 4 Χ 4 ή μη
χαμηλωμένα.
1η Διαδρομή
Όσοι θέλουν να έρθουν από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κοζάνης πρέπει να στρίψουν
στον κόμβο της εθνικής οδού προς Βέροια – Βεργίνα. Ακολουθώντας τις πινακίδες προς
Βεργίνα περνάει κάποιος από το χωριό Α. Βαρβάρα, το φράγμα του Αλιάκμονα και αμέσως
μετά τη γέφυρα του φράγματος πρέπει να στρίψει αριστερά - (13 χιλιόμετρα άσφαλτος).
Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές διαδρομής: Στα 200 μ. υπάρχει πινακίδα για Ελαφίνα προς
αριστερά μέσω του χωριού «Χαράδρα». Η διαδρομή αυτή είναι ασφαλτοστρωμένη
καθ’ολοκλήρου και «περπατιέται» απ’όλων των ειδών τα οχήματα - (22 χιλιόμετρα).
Συνεχίζοντας ευθεία περνάει κάποιος από τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και το
ομώνυμο χωριό, το χωριό Παλατίτσια όπου μέσα στο χωριό πρέπει να στρίψει δεξιά προς
Συκιά – Κατερίνη – Ρυάκια. Σχεδόν 3 χιλιόμετρα πριν το χωριό Συκιά υπάρχει πινακίδα
προς Ελαφίνα και μονή Αγίων Πάντων από χαλικόδρομο - ( 23 χιλιόμετρα – 13 άσφαλτος,
10 χαλικόδρομος).
Όσοι θέλουν να έρθουν από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας πρέπει να στρίψουν
στο κόμβο για Κατερίνη.
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Από εκεί μπορεί κάποιος να ακολουθήσει 3 διαδρομές:
2η Διαδρομή
Κατερίνη – Παλιό Κεραμίδι – Εξοχή – Έλαφος – Ελαφίνα. Σε αυτή τη διαδρομή που είναι και
η πιο σύντομη από την πόλη της Κατερίνης, 9 χιλιόμετρα από Έλαφο προς Ελαφίνα είναι
χαλικόδρομος.
(32 χιλιόμετρα – 23 άσφαλτος, 9 χαλικόδρομος).
3η Διαδρομή
Κατερίνη – Νέο Κεραμίδι – Αρωνάς – Λαγοράχη – Μοσχοπόταμος – Ριζώματα – Σφηκιά –
Πολυδένδρι – Χαράδρα – Ελαφίνα.
(59 χιλιόμετρα άσφαλτος).
4η Διαδρομή
Κατερίνη – Νέο Κεραμίδι – Αρωνάς – Λαγοράχη – Μοσχοπόταμος – 4 χιλιόμετρα πριν τα
Ριζώματα στροφή δεξιά προς Αηλιάδες/Δάσος Πολυδενδρίου – Ελαφίνα. Στο δρόμο αυτό
διασχίζει κανείς τον αυχένα των Πιερίων όρων.
( 43 χιλιόμετρα – 33 άσφαλτος, 10 χαλικόδρομος).
Χάρτες Περιοχής:
1η Διαδρομή:

2η Διαδρομή:

3η Διαδρομή:

4η Διαδρομή:
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