www.emtgreece.com

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Καλωσορίσατε στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχουν
παραλίες με γαλάζιες σημαίες για κάθε επισκέπτη.
Αμμόγλωσσα στην Καβάλα, Παραλία Μαρώνειας στη Ροδόπη, Άβδηρα στην Ξάνθη, Παραλία Δικέλλων στον Έβρο, είναι μερικές μόνο από τις δεκάδες παραλίες που απλώνονται στη δαντελωτή
ακτογραμμή από την Καβάλα έως την Αλεξανδρούπολη. Και δυο νησιά να δεσπόζουν: η σμαραγδένια
κοσμοπολίτικη Θάσος και η μυστηριώδης άγριας
ομορφιάς Σαμοθράκη. Βυθιστείτε μες στο γαλάζιο
της θάλασσας και αφεθείτε στο χάδι του χρυσαφένιου ήλιου! Επισκεφτείτε το www.emtgreece.com
και επιλέξετε τα σημεία που θα κεντρίσουν το δικό
σας ενδιαφέρον.

Welcome to East Macedonia
& Thrace
There are beaches with blue flags for every visitor in
East Macedonia and Thrace. Ammoglossa in Kavala,
Maroneia Beach in Rodopi, Abdera in Xanthi, and
Dikella Beach in Evros, are just some of the dozens
of beaches stretching out over the laced coastline
from Kavala to Alexandroupolis. And there are two
islands dominating: the Emerald blue cosmopolitan
island of Thasos and Samothrace with its mysterious
wild beauty. Immerse yourself into the azure blue
sea and allow yourself to be caressed by the golden
sun! Visit www.emtgreece.com and select the places
that attract your attention
Θαλάσσια σπορ στη Θάσο
Water sports at Thasos

1.

Καβάλα / Kavala
_η εξωτική «Αμμόγλωσσα» της Κεραμωτής στις εκβολές του
Νέστου (Από το λιμάνι της ξεκινά το ταξίδι προς τον Λιμένα και
τις παραλίες της Θάσου)
_Αμμόλοφοι: διαυγή, ρηχά νερά, και εξωτικό κοσμοπολίτικο
περιβάλλον
_Exotic “Ammoglossa” in
Keramoti at the mouth of the
Nestos River (Its journey
starts from the port
towards Limena and the
beaches on Thasos).
_Ammolofoi (sand
dunes): crystal clear
shallow waters and an
exotic cosmopolitan
environment
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3. Ξάνθη / Xanthi
_Αβδήρων: Ερασιτεχνικό ψάρεμα και
κολύμπι στα καθάρια νερά
_Μυρωδάτου, μεγάλη αμμώδης
παραλία με ρηχά νερά
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_Abdera: Amateur fishing and
swimming in clear waters
_Myrodatou: a large sandy beach with
shallow waters
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Σαμοθράκη / Samothraki 6.
_Παχιά Άμμος, μεγάλη χρυσαφένια αμμουδιά, στο
νοτιότερο άκρο νησιού.
_Πλούσιος ψαρότοπος, ιδανικός για ερασιτέχνες
ψαράδες
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2. Θάσος / Thasos

_Paradeisos: pine trees,
rocks and a fine white sand
that transforms into a
golden colour in the sun
_Alyki: a landscape of
incomparable beauty;
choose the established
beach or the more remote
beach adjacent to the
rulings of the temple
dedicated to the Dioscuri.
Walk up to the ancient marble
quarry
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_Αγία Παρασκευή: η αγαπημένη της
νεολαίας
_Δίκελλα: μεγάλη παραλία με λεπτό
βοτσαλάκι
_Agia Paraskevi: the favourite with the
youth
_Dikella: a large beach strewn with fine
pebbles

3.

_Παράδεισος: πεύκα, βράχια και
άσπρη ψιλή άμμος που χρυσίζει στον ήλιο
_Αλυκή: τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς. Επιλέγετε την
οργανωμένη παραλία ή την πιο απομονωμένη
πλάι στα ερείπια του ναού των
Διοσκούρων. Περπατάτε ως το
αρχαίο λατομείο μαρμάρου

Έβρος / Evros 5.

Ροδόπη / Rodopi 4.
_Φανάρι: το δημοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο, δίπλα στο
Πόρτο Λάγος και τη Λίμνη Βιστωνίδα
_Μαρώνεια-Καγκέλες: παραλίες με βότσαλο κάτω από τα
κόκκινα βράχια της Μαρώνειας
_Phanari: the most popular tourist resort next to Porto Lagos
and Lake Vistonida
_Maroneia-Kagkeles: pebble beaches below the red rocks of
Maroneia

_Pahia Ammos, a long golden sandy beach on the
island’s southernmost point
_A rich fishing spot that is ideal for amateur
anglers
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