Μουζάκι Καρδίτσας

Tο Μουζάκι, έδρα του ομώνυμου δήμου με τα παρακάτω 13 Δημοτικά Διαμερίσματα:
Μαυρομμάτι, Μαγουλίτσα, Γελάνθη, Λαζαρίνα, Πορτή, Βατσουνιά, Δρακότρυπα, Οξυά,
Παυκόφυτο, Ανθοχώρι, Κρυοπηγή, Ελληνόκαστρο, Αμυγδαλή. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο
180 μ. στις παρυφές του Ιτάμου (παρακλάδι του Κόζιακα). Διασχίζεται από το χείμαρρο
Πάμισο με τα πανέμορφα πλατάνια στις όχθες του που καταλήγει στον Πηνειό. Αποτελεί
ορμητήριο για όσους θέλουν να γνωρίσουν και περιηγηθούν στις γύρω περιοχές,

Η γεωγραφική θέση που κατέχει το καταξιώνει ως ιστορικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο.
Αποτελεί σταυροδρόμι και κόμβο επικοινωνίας του νομού Καρδίτσας με την Αργιθέα, την
Ήπειρο και το νομό Τρικάλων.

Αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε Αργιθεάτη δεδομένου ότι από το Ανθηρό, έδρα το δήμου
Αργιθέας απέχει 50 χλμ., από τα Βραγκιανά, έδρα του δήμου Αχελώου 75 χλμ., από από το
Πετρίλο την έδρα της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας, απέχει 34 χλμ. Από την Καρδίτσα
απέχει 28 χλμ. Συνδέεται με επαρχιακό δρόμο με την πόλη των Τρικάλων από την οποία
απέχει 20 χλμ. και με την Άρτα από την οποία απέχει 180 χλμ. περίπου.
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Σύνδεση με άλλες περιοχές

Δύο οδικοί άξονες ξεκινούν από το Μουζάκι διασχίζουν τη δύσβατη περιοχή της Αργθέας και
καταλήγουν στα χωριά του δήμου δήμου Αχελώου και το νομό Άρτας. Ο ένας διασχίζει την
Ανατολική Αργιθέα (τέως Κοινότητα Αθαμάνων) και ο δεύτερος Μουζάκι - Αργιθέα - Άρτα,
συνδέει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο.

Οι οδικοί άξονες Καλαμάπα - Τρίκαλα - Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα και Περτούλι - Πύλη
Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα αξιοποιούνται από μεγάλο αριθμό επισκεπτών με οικοτουριστικά
ενδιαφέροντα και οικοτουριστικές αναζητήσεις.

Mουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα

Το τοπίο συναρπαστικό και μαγευτικό ακολουθώντας τη διαδρομή από το Μουζάκι προς τη Λίμνη κα

Η παραλίμνια διαδρομή είναι της τάξεως των εξήντα δύο χιλιομέτρων, και τα φιόρδ, τα ελατοδάση,

Μορφές εναλλακτικού τουρισμού και αθλητισμός στην αρμονικότερη σύνθεσή τους. Υπάρχει
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η δυνατότητα ιππασίας και ποδηλασίας (Μountain bike), ώστε ο επισκέπτης να 'ρθει σε
αμεσότερη επαφή με τη φύση.
Βέβαια για τον πλέον απαιτητικό και παράτολμο, για όσους η συγκίνηση και η πρωτόγνωρη
εμπειρία είναι καθημερινό ζητούμενο, το Parapente και το ανεμόπτερο αποτελούν τον
ιδανικότερο τρόπο πανοραμικής θέασης των Αγράφων. Πολυάριθμες είναι και οι ευκαιρίες
για τους λάτρεις της ορειβασίας καθώς οι γύρω κορυφές και οι ψηλότερες θέσεις και
τοποθεσίες αποτελούν μόνιμη πρόκληση προς κατάκτηση.

Μουζάκι - Ελάτη - Περτούλι

Η Ελάτη έχει μεγάλη τουριστική κίνηση όλο το χρόνο και είναι ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν τα

Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία, σκι, ορειβασία, αναρρίχηση. Λίγο έξω από το χ

Συνεχίζοντας από το χιονοδρομικό κέντρο, μετά από 3 περίπου χιλιόμετρα θα φτάσετε στο
Περτούλι. Χτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά σε υψόμετρο 1.100μ είναι ένα μικρό γραφικό
χωριό με τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερη κίνηση τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζοντας από
το Περτουλι μπορείτε να επισκεφτείτε το Νεραϊδοχώρι και αν θέλετε να συνεχίσετέ προς
τα χωριά του Ασπροποτάμου.
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