


Изживей едно автентично преживяване
Източна Македония и Тракия се простира на североизточния край на Гърция, в сянката на 
доминиращата планина Родопи, издига се и се спуска по планини и равнини, губи се в 
девствените ѝ гори, оглежда се в езерата Вистонида и Исмарида, пътува с реките Нестос 
(Места) и Еврос (Марица), до устията им и плува във водите на Егейско море. Така се запълва 
една мозайка от ненадмината приридна красота, от една земя, пулсираща в различни звуци, 
форми, цветове, аромати и вкусове. Кристали от морска сол, камъчета, капки вода, снежинки, 
хрупкави сушени ядки, маслини, кафени зърна, печащи се на бавен огън, предоставят на 
пътешественика - не просто турист - едно изживяване на петте сетива. Тук човешките мозаечни 
камъчета от различни раси и религии се обединиха за да създадат най-топлия и приветлив 
образ, детайл, който прави Източна Македония и Тракия уникална.

Камъчета от мозайка на човешко присъствие
Гравирани камъни вързани в непосредствена близост до мостове и къщи, кехлибарени 
мъниста в броеници, възли в молитвени броеници, украшения от слонова кост в музикални 
органи, които дават живот на празници и танци.
Камъчета от мозайка на културата
Останки от статуи, фрагменти от колони, мозайки, които разказват истоята за подвизите на 
боговете и героите, куполи и минарета, тютюневи листа нанизани на връв за да съхнат, пъстри 
шевове на копринени бродерии. Драма, Кавала, Ксанти, Родопи, Еврос и два острова: 
Тасос и Самотраки. Ела да прибавиш своето камъче в цветната мозайка. Ела и изживей едно 
автентично преживяване.



Драма
Градът на 

водите



Едно недоловимо 

езиково “залитане” през 

вековете, овехтяването 

на името на античното 

селище Дирама (или 

Идрама), е подарило 

на Драма името си, 

едно име, което крие 

ловко факта, че районът 

е един истински рай, с 

девствена природа и 

изключителни хора.

Пещерата Ангитис или Маара

Водопадът Св. Барбара в долината 
на Аркудорема

Вкусно ястие с картофи 
К. Неврокопиу ЗНП

Девствената гора Фракто

Бабугери, един обичай с 
Дионисиеви корени

Ски в ски центъра 
Фалакро

Онируполи Драма

Район на Паранести в 
планинската верига Родопи

Международен фестивал за 
късометражно кино в Драма

По винените пътеки на Дионис



Кавала
С фон 

на море



Някогашна 

кралица на тютюна, 

Кавала разгръща 

амфитеатрално 

своята красота и е 

идеална отправна 

точка за екскурзии 

до археологическите 

и византийски 

съкровища на 

Филипите, както и за 

плуване.

Синият плаж в Н. Ираклица

“Арките”, старият акведукт

Крепостта на Кавала

Узо с мераклийски морски 
мезета на пристанището

Стъпка на Апостол Павел

Величесвеният античен град Филипи 

Екзотичната Амоглоса в Керамоти, колония от чапли

Имаретът в гр. Кавала



Ксанти
Градът на 
цветовете



Като едно безценно 

съчетание от най-

скъпите парфюми 

на Изтока и Запада, 

Ксанти предизвиква 

всички сетива.

Кану-каяк по р. Места

Македонската гробница на 
Комнина - Ставруполи

Параклисът на Св. Богородица Панданасас в Порто Лагос

Диви коне

Водопадът ЛивадитисКарнавалът в Ксанти

Меандрите на р. Места

Археологически музей в Абдера



Родопи
Хармонията на 

контрастите



Необикновен цвят, 

аромати и вкусове 

от различни култури, 

които живеят 

хармонично заедно в 

кварталите на града.

Църковен музей (Имарет)

Живописни таверни на 
павирани улички

Плаж Фанари

Часовниковата кула и Джамията Йени

Мозайка в Св. Харалампий 
в Марония

Мост на река  Компсатос, Иасмос 

Тенекеджийниците

Площада в Комотини



Еврос
Едно бижу 

на ръба на 
границата



Еврос е един скрит 

диамант, с уникални 

природни и културни 

богатства, които 

посвещава на 

гостите с екологични 

и културни 

наклонности.

Церемония по запалването на огъня на Специалните Олимпийски игри в Старата част

Крепостта на Питий

Прясна риба и традиционни тракийски юфки

Теке на Руса 

Подова изолация на 
сградата с обърнатите 

Амфори в Старата част

Музей на коприната в Суфли

Св. Богородица Всеспасителка, византийски 
храм от 12-ти век

Хищни птици в 
Гората Дадия

Международно 
ветроходно лятно 

състезание РЕГАТА



Тасос
Изумрудено 

листо



Украшение за Източна 

Македония и Тракия, 

остров Тасос лежи 

върху вълните като 

изумрудено листо 

и предоставя на 

посетителя едно 

богато изживяване на 

истинска ваканция.

Хриси Амудя

Лименаря, с красивите рибни таверни

Вкусни морски мезета Безгрижна ваканция

Солници, сред боровете и зад древната 
мраморна кариера

Археологически обект в Лименас

Морски спортове



Самотраки
Сакраментално 

ваканционно 
изживяване



Никой не може 

да ви подготви за 

ваканционното 

изживяване на 

Самотраки, 

вълшебния гръцки 

остров. Оставете 

се на самия остров 

да ви води и ще 

изживеете едно 

приключение, което 

ще ви съпътства 

години наред.

Църквата Св. Богородица 
Кримниотиса, виси над морето

Светилището на великите Богове Нике от Самотраки

Идеално място за рибаЧисти местни продукти
Пахия Амос, най-известният плаж 

на острова

Каньонът на р. Фониас в Терма
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Драма

Доксато
Просочани
Паранести

Волакас

Иасмос
Марония

Сапес

Суфли
Орестиада

Дидимотихо

Кавала

Ксанти

Керамоти
Хрисуполи

Елевтеруполи

Ставруполи
Абдера
Ехинос

Родопи

Еврос



Регион Източна Македония и Тракия
Дирекция Планиране на Развитието

Снимки: Регион ИМТ, Христос Дразос, Спирос
Куцомихалис, Културен Център в Ксанти, Фолклорен
Музей в Просотани, Музей на Коприненото Изкуство,

Община Марония - Сапес 
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