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    -      Όρος  Όρβηλος:  Στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού  στα σύνορα με την
Βουλγαρία με υψηλότερη κορυφή στα 1900 μ. Είναι  γνωστό και σαν Αλή Μποτούς η
τούρκικη ονομασία του. Πρόκειται για έναν  ορεινό όγκο ο οποίος καλύπτεται από πυκνά
δάση οξιάς, δασικής Πεύκης,  και ρόμπολου και από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πλούσια η
πανίδα με  λύκους , αγριόγατες , αρκούδες, ζαρκάδια.  Ένα  όρος που θα μπορούσαμε  να το
χαρακτηρίσουμε   παρθένο  λόγω της πολύ πυκνής βλάστησης και της  δύσκολης
πρόσβασης άριστο όμως για πεζοπορίες, και Μ.Τ.Β (ποδήλατο  βουνού).

  Οι εντυπωσιακές χαραδρώσεις , τα μοναδικά καταπράσινα τοπία και η  ανεπανάληπτη
θέα αφήνουν άφωνο ακόμη και τον πιο τολμηρό επισκέπτη .

      

    -      Όρος Μπέλες: Στην βορειοδυτική πλευρά του νομού δίπλα από την λίμνη της
Κερκίνης δεσπόζει η οροσειρά του Μπέλες με υψηλότερη κορυφή τα 2031μ με εντυπωσιακή
ποιότητα στην πυκνή βλάστηση. Δάση από οξιά , δρυός, μαύρης Πεύκης και δασικής Πεύκης.
Η πρόσβαση προς την κορυφογραμμή είναι αρκετά εύκολη για πεζοπορίες και διαδρομές
ποδηλάτου και τζιπ 4χ4. Άριστος συνδυασμός για δραστηριότητες και περιηγήσεις με την
λίμνη Κερκίνη και τα ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου για χαλάρωση .

      

    -      Παγγαίο όρος: Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του νομού .Η βλάστηση στο
Παγγαίο από τα χαμηλά προς τις κορυφές είναι από κυπαρίσσι , τραχιά Πεύκη , πουρνάρι ,
οστριά ενώ σε υψηλό υψόμετρο οξιά και καστανιά. Περιπατητικά μονοπάτια διαδρομές για
Μ.Τ.Β και 4χ4, Rappel και Flying – fox καθώς και Rafting στον ποταμό Αγγίτη είναι μερικές
από τις δραστηριότητες στην περιοχή. Περιοχή με αρκετούς παραδοσιακούς οικισμούς.

      

    -      Μενοίκιο όρος: Το Μενοίκιο όρος με τα πολυάριθμα σπήλαια και την ποώδη
βλάστηση προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις του ορειβατικού τουρισμού. Σε
υψόμετρο 850 μ βρίσκεται ο οικισμός Χιονοχωρίου ένας οικισμός με λιθόκτιστα
παραδοσιακά σπίτια το καθιστούν εξαιρετικά τουριστικού ενδιαφέροντος. Πληθυσμός από
περισσότερα των 100 άγριων αλόγων από τα λίγα που υπάρχουν στην Ελλάδα , εξέδρα για
τους λάτρεις του αιροπτερισμού , τεχνητή λίμνη στα 1100 μ είναι μερικά από αυτά που
μπορεί να επισκεφτεί και να κάνει ο επισκέπτης . Το Μενοίκιο όρος, με τα πολυάριθμα
σπήλαια και την ποώδη βλάστηση, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις του
ορειβατικού τουρισμού. Στους πρόποδες του όρους σε υψόμετρο 850μ βρίσκεται το
Χιονοχώρι – Σερρών. Είναι γνωστό και ως το «πέτρινο» χωριό. Πρόκειται για ένα γραφικό
οικισμό ο οποίος σήμερα κατοικείται μόνο από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Η τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται καθώς και η ιδιαιτερότητα των λιθόκτιστων παραδοσιακών σπιτιών, το
καθιστούν τόπο εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Σε απόσταση 10 χιλιομέτρων
περίπου από το Δ.Δ Αγίου πνεύματος απαντάται ένας από τους ελάχιστους πληθυσμούς
αγρίων αλόγων που υπάρχουν στη πατρίδα μας. Υπολογίζεται ο συνολικός τους αριθμός
υπερβαίνει τα 100, ενώ εντοπίζονται κυρίως στις θέσεις «Ταμιευτήρας», «Τσόγκα –
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Καλύβια», «Πατάτες» και «Δράνοβας».Στην ίδια περιοχή κα σε υψόμετρο 1100μ βρίσκεται
και η τεχνητή λίμνη του Δ.Δ Αγίου Πνεύματος.
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