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Ηπειρωτική Ελλάδα

Καλώς ήρθατε
στην Κόρινθο!

Κορινθιακός κόλπος
Λουτράκι

Καλώς ήρθατε στην Κόρινθο!
Ένα φιλικό ελληνικό λιμάνι, με εύκολη και άμεση πρόσβαση από όλη τη Μεσόγειο.
Ένας ασφαλής προορισμός για κρουαζιερόπλοια και επισκέπτες, σύμφωνα
με τις τελευταίες διεθνείς τεχνικές και τεχνολογικές προδιαγραφές.
Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται στη διάθεσή σας, έτοιμες να προσφέρουν
ποιοτικές υπηρεσίες για την ενημέρωση, τη μεταφορά και τη φιλοξενία σας.

Λιμάνι Κορίνθου

Διώρυγα
Κορίνθου

Σαρωνικός
κόλπος

Πελοπόννησος

Ένας ιστορικός προορισμός της Μεσογείου,
πύλη πρόσβασης σε μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους,
μνημεία και μουσεία. Μια φιλική πόλη, που μπορεί να σας οδηγήσει στα θαύματα
του αρχαίου και βυζαντινού μεγαλείου, προσφέροντας τη ζεστασιά του καλύτερου
κλίματος στον κόσμο.
Μια φιλόξενη πόλη στην υπηρεσία σας.
Η περιοχή μας ενέπνευσε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,
τον « Ύμνο στην Αγάπη», ένα από τα πλέον γνωστά κείμενα της Αγίας Γραφής.
Εδώ, τρέφουμε βαθύ σεβασμό για τη γενέτειρά μας, τον πολιτισμό,
τις παραδόσεις και τη φύση. Τιμάμε τους επισκέπτες.
Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι πολίτες της Κορίνθου σας προσκαλούν
εγκάρδια να απολαύσετε τον μοναδικό τρόπο ζωής μας.

Καλώς ήρθατε στο λιμάνι της Κορίνθου.
Τη δική σας πύλη στην ιστορία.

Ένας προορισμός
κρουαζιέρας
με μεγάλη
προοπτική
Η πόλη, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι πολίτες μας
αγκαλιάζουν την προοπτική της Κορίνθου ως προορισμό κρουαζιέρας
και ανυπομονούν να καλωσορίσουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Το ιστορικό λιμάνι της Κορίνθου έχει αναπτυχθεί σημαντικά
και είναι έτοιμο να σας προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες
και μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία.
Η σύνδεση του λιμένα με προορισμούς της Βαλτικής,
της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας
φανερώνει την πλούσια ναυτική του δραστηριότητα
και τη σημασία του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η Κόρινθος κατέχει εξαιρετική θέση στο κέντρο της Ελλάδας,
μόλις 80χμ από την Αθήνα, ενώ αποτελεί πύλη εισόδου στην
Πελοπόννησο.
Μέσα από ένα καλά διασυνδεδεμένο οδικό δίκτυο,
η Κόρινθος προσφέρει άμεση πρόσβαση στα θαύματα
του ελληνικού πολιτισμού, σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους,
Βυζαντινά μνημεία και φυσικούς θησαυρούς, αποτελώντας
έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας.
Το Μεσογειακό κλίμα της πόλης, με ελαφρείς χειμώνες, σχετικά θερμά
και ξηρά καλοκαίρια και παρατεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, αναδεικνύει την Κόρινθο
ως έναν απολαυστικό δωδεκάμηνο προορισμό.

Η Κόρινθος είναι μια πόλη που
αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.

μέγιστη βύθιση του πλοίου για
ελλιμενισμό στη βόρεια προβλήτα

Το βάθος του λιμένα είναι
9μ κατά μέσο όρο, καθώς
ποικίλλει. Μέσα από ήδη
προγραμματισμένα έργα, το
λιμάνι αναμένεται να φτάσει
σύντομα στο ομοιόμορφο βάθος
των 9,60μ. Η διάμετρος ελιγμών
των πλοίων είναι έως 260μ.

8μ

διάμετρος ελιγμών πλοίου

συνολική έκταση λιμένα

Η Κόρινθος είναι ένα τεχνητό
λιμάνι, με συνολική έκταση
32,700μ2. Η θαλάσσια έκταση του
λιμένα είναι 255μ από βορά προς
νότο και 400μ από ανατολή προς
δύση και έχει συνολική έκταση
102,000μ2. Η νέα προβλήτα που
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1980
διπλασίασε τη χωρητικότητα του
λιμένα.

260μ

2

Το λιμάνι της Κορίνθου βρίσκεται
στα νοτιοανατολικά του
Κορινθιακού Κόλπου, μόλις 2χμ
από τη Διώρυγα και 500μ από την
πόλη της Κορίνθου, προσφέροντας
έναν προστατευμένο κόλπο στα
κρουαζιερόπλοια και ποιοτικές
υπηρεσίες στους επισκέπτες.

32.700μ

500μ

απόσταση από το κέντρο της πόλης

Ένα φιλικό
ελληνικό
λιμάνι
Κρουαζιερόπλοια με μέγιστο μήκος
200μ και μέγιστη βύθιση τα 8μ
μπορούν να ελλιμενίζονται στη
βόρεια προβλήτα του λιμένα, η
οποία έχει διάσταση 238,4μ μήκος,
3,5-5μ πλάτος και 9-11μ βάθος.
Όλες οι τεχνικές υποδομές
έχουν ως στόχο να διευκολύνουν
την άφιξη και πρόσδεση των
κρουαζιεροπλοίων, καθώς και να
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική
και ασφαλή υποδοχή του
πληρώματος και των επισκεπτών.

Ετήσια συχνότητα εμφάνισης ανέμου
ανά κατεύθυνση και ένταση (%)
Λιμένας
Κορίνθου

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

ΜΑΪΣΤΡΟΣ

Χάρτης Κορίνθου
Ο λιμένας της Κορίνθου έχει θαλάσσιο
μήκος 255μ από βορά προς νότο
και 400μ από ανατολή προς δύση,
καταλαμβάνοντας συνολική έκταση
102.000μ2.

ΔΥΤΙΚΟΣ

ΓΡΕΓΟΣ

ΝΗΝΕΜΙΑ
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ΣΟΡΟΚΟΣ

ΓΑΡΜΠΗΣ

ΝΟΤΙΟΣ
ΟΣΤΡΙΑ

Ιστορικός
προορισμός
της Μεσογείου
Η Κόρινθος είναι μια ιστορική πόλη που κατοικείται από το 5.500 π.Χ.
και ένας ιστορικός προορισμός της Μεσογείου.
Κομβικό σταυροδρόμι από γη και θάλασσα,
σημαντικό εμπορικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό κέντρο,
καθώς και οικονομική, ναυτιλική και αποικιακή δύναμη της αρχαίας Ελλάδας,
η Κόρινθος υπήρξε μήλο της έριδος από την αρχαιότητα.
Εδώ υπάρχει μακρά ιστορία υποδοχής των κρουαζιεροπλοίων.
Οι Κορίνθιοι είχαν αναπτύξει σημαντική ναυπηγική τεχνολογία,
ενώ τη στρατηγική θέση της πόλης ενδυνάμωνε το τεχνητό της λιμάνι,
ένα θαύμα τεχνογνωσίας.
Σήμερα, η Κόρινθος προσφέρει στους επισκέπτες ένα μοναδικό χωνευτήρι
ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και υπέροχων φυσικών πόρων,
μια ποικιλία εμπειριών που είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς αλλού.
Τέσσερα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκονται
σε απόσταση μόλις μιας ώρας με το αυτοκίνητο από το λιμάνι της Κορίνθου.
Άριστα διατηρημένα αρχαιολογικά μνημεία, κάστρα και πύργοι,
μουσεία και εθνικοί θησαυροί, εκκλησίες και μοναστήρια
φτιάχνουν το μοναδικό πολιτιστικό μωσαϊκό της πόλης.
Η ελκυστικότητα του προορισμού της Κορίνθου ολοκληρώνεται
από τον πλούτο των φυσικών πόρων και των πολύτιμων οικοσυστημάτων
της περιοχής, όπως υγρότοποι και λίμνες, βουνά, παραλίες
και προστατευόμενα τοπία, καθώς και πλήθος
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εορτασμών.

Προσφέρουμε εμπειρίες
για τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Μοναδικές εμπειρίες
για εξερεύνηση
Κατά τη διάρκεια της παραμονής των κρουαζιεροπλοίων στο
λιμένα, όλες οι δραστηριότητες και οι εκδρομές έχουν σχεδιαστεί
για να προσφέρουν όμορφες αναμνήσεις και μοναδικές εμπειρίες
στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Νεμέα (37χμ)
Η Νεμέα είναι αξιοθέατο με πολύπλευρο ενδιαφέρον,
καθώς συγκεντρώνει το γνωστό αρχαιολογικό χώρο,
το μουσείο, ατελείωτους αμπελώνες και ποικιλία
οινικών φεστιβάλ καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακρόπολη (80χμ)

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (57χμ)

Η Ακρόπολη των Αθηνών και ο Παρθενώνας
της αποτελούν πρωτοφανή σχέδια αρχιτεκτονικής
τελειότητας. Σύμβολο της δημοκρατίας και
του ελληνικού πολιτισμού, η Ακρόπολη βρίσκεται
σε μια ώρα μόλις από το λιμάνι της Κορίνθου.

Από όλα τα αρχαία θέατρα, η Επίδαυρος (340 πΧ),
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,
είναι το ομορφότερο και το πιο καλά διατηρημένο.
Η υπέροχη ακουστική, καθώς και η καλά διατηρημένη
κατασκευή συντέλεσαν στη δημιουργία του Φεστιβάλ
Επιδαύρου, ενός θεσμού με διεθνή ανανγώριση.

Αρχαία Κόρινθος (5χμ)

Αρχαία Τίρυνθα (55χμ)

Η Αρχαία Κόρινθος ήταν μια από τις μεγαλύτερες
και πιο σημαντικές πόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό
90.000 το 400 πΧ. Από το 1896, συστηματικές
αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν νέα αρχαιολογικά
ευρήματα στο φως.

Η Τίρυνθα είναι Κυκλώπειο φρούριο, με ιστορία
3.000 ετών. Τα επιβλητικά ερείπια της Τίρυνθας,
καλά συντηρημένα δείγματα της αρχαίας
οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, αποτελούν μια
από τις δυο πόλεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
του κλασικού ελληνικού πολιτισμού.

Μυκήνες (39χμ)

Διώρυγα Κορίνθου (2χμ)

Ένα ακόμη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, οι Μυκήνες, το Βασίλειο του Αγαμέμνωνα,
είναι το πιο σημαντικό ανάκτορο της ύστερης Εποχής
του Χαλκού στην Ελλάδα. Οι μύθοι του ενέπνευσαν
ποιητές και συγγραφείς από τα Ομηρικά έπη και
τις μεγάλες τραγωδίες της κλασικής εποχής μέχρι
τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Μόλις 2χμ από το λιμάνι της Κορίνθου, οι ταξιδιώτες
μπορούν να επισκεφθούν τη Διώρυγα της Κορίνθου,
η οποία ολοκληρώθηκε το 1893. Η διώρυγα αποτελείται
από ένα κανάλι βάθους 8μ, ενώ τα βραχώδη τείχη
της υψώνονται στα 90μ πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας, σε σχεδόν κάθετη γωνία 80°,
δημιουργώντας ένα αξιοθέατο που κόβει την ανάσα.
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Μια φιλόξενη
πόλη στην
υπηρεσία σας
Η Κόρινθος είναι μια φιλική και φιλόξενη πόλη,
πρόθυμη να υποδεχθεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο,
το πλήρωμα και τους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής των πλοίων στο λιμάνι,
οι λιμενικές αρχές και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
είναι έτοιμοι να προσφέρουν στους επισκέπτες
χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες και συμβουλές για τα αξιοθέατα,
καθώς και να τους παρέχουν τους απαραίτητους χάρτες της πόλης.
Αποτελεσματικές υπηρεσίες και υποδομές, όπως τουαλέτες, ανταλλακτήριο
συναλλάγματος, ATM, γραμματοκιβώτια, υπηρεσία μεταφοράς, δημόσιες συγκοινωνίες,
τελωνειακές και μεταναστευτικές υπηρεσίες, έχουν ως στόχο να προσφέρουν μια άνετη
και ευχάριστη διαμονή στους επισκέπτες της πόλης.
Επιπλέον, οι κάτοικοι της Κορίνθου που εργάζονται στις μικρές επιχειρήσεις της πόλης,
στα εστιατόρια, τα καφέ και τα καταστήματα λιανικής που βρίσκονται
μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι, ανυπομονούν να σας καλωσορίσουν
και να σας εξυπηρετήσουν στα παραδοσιακά ή σύγχρονα μαγαζιά τους.
Η πόλη της Κορίνθου είναι στην υπηρεσία σας, προσφέροντας
με υπερηφάνεια τη ζεστή ελληνική φιλοξενία.

Αποστολή μας είναι να σας προσφέρουμε
ένα αξέχαστο ταξίδι.

370 56΄

Στοιχεία λιμένα
Επίσημη ονομασία λιμένα:
Λιμένας Κορίνθου “Λεχαίον”
Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κροκίδα,
20100 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27410 23737
Fax: 27410 22639
Email: info@korinthos-port.gr
Web: www.korinthos-port.gr

Υπηρεσίες πιλότου: υποχρεωτικές
Επιβίβαση πιλότου: 1 μίλι από το λιμάνι
Ρυμουλκό: υποχρεωτικό
Υπηρεσίες ασφαλείας: ναι
Διαχείριση αποβλήτων: ναι
Φρέσκο νερό: ναι

Υπηρεσίες επισκεπτών

Υποδομές λιμένα
Ελλιμενισμός: βόρεια προβλήτα
Διαστάσεις προβλήτας: μήκος 238.4μ,
πλάτος 3.5-5μ, βάθος 9-11μ
Μέγιστη διάσταση πλοίου: 200μ
Μέγιστη βύθιση: 8μ
Διάμετρος ελιγμών πλοίου: 260μ
Προμήθειες: 24ωρη προειδοποίηση
της Λιμενικής Αρχής

Μέση μηνιαία θερμοκρασία
Ιανουάριος		
Φεβρουάριος		
Μάρτιος		
Απρίλιος		
Μάιος		
Ιούνιος		
Ιούλιος		
Αύγουστος		
Σεπτέμβριος		
Οκτώβριος		
Νοέμβριος		
Δεκέμβριος 		

Υπηρεσίες Ναυσιπλοϊας

9 C0
9 C0
11 C0
14 C0
19 C0
23 C0
26 C0
26 C0
22 C0
19 C0
14 C0
10 C0

Τουριστικές πληροφορίες: ναι
Χάρτες πόλης: ναι (κατόπιν αιτήματος)
Κτίριο τερματικού σταθμού: όχι
Εστιατόρια & καφέ: ναι
Ψώνια: ναι
Τουαλέτες: ναι
Πρόσβαση αναπήρων: ναι
Τοπικό νόμισμα: ευρώ
Υπηρεσία συναλλάγματος: ναι
ATM: ναι
Τηλέφωνο: ναι
Γραμματοκιβώτιο: ναι
Υπηρεσία ταξί: ναι
Υπηρεσία μεταφοράς: ναι
Δημόσια συγκοινωνία: ναι
Τελωνειακές & μεταναστευτικές υπηρεσίες: ναι

Αποστάσεις προς
Κέντρο πόλης: 500μ
Αεροδρόμιο: 113χμ

Λιμένας
Κορίνθου

220 56΄

Χρήσιμοι
αριθμοί
Λιμεναρχείο Κορίνθου
Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου

27410 26162
27410 28630

Αστυνομική Διεύθυνση
Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Κορίνθου
Τροχαία Κορίνθου
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Νοσοκομείο Κορίνθου

27410 77225
27410 31111
27410 77200
27410 85251
27413 61400

Περιφέρεια Κορινθίας
Δημαρχείο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

27410 41410, 41412
27410 74000
27410 83378, 76693

Διώρυγα Κορίνθου
ΚΤΕΛ Νομού Κορινθίας
ΚΤΕΛ Κορίνθου
Προαστιακός σιδηρόδρομος
Ραδιο ταξί

27410 30880
27410 75425
27410 80561
27410 22522
27410 33800

ΕΛ.ΤΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου
Λαογραφικό Μουσείο

27410 80060
27410 31207
27410 71690

Λιμενικό Ταμείο
Κορίνθου

