


Benzersiz bir deneyim yaşayın   
Doğu Makedonya ve Trakya,  Rodop Dağları’nın gölgesinde  Yunanistan’ın kuzeydoğu kısmına doğru 
uzanmaktadır. Dağlar ve ovalar arasında inip-çıkmakta, el değmemiş ormanlar arasında kaybol-
makta, Vistonida ve İsmarida göllerinde yansımakta, Nestos ve Evros nehirlerinin ağızlarına kadar 
yolculuk edip Ege sularında yüzmektedir.  Böylece, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip, değişik sesler, şekiller, 
renkler, kokular ve tatlar ile dans eden bir dünya  mozaiği  yaratmaktadır. Deniz tuzundan hazırlanan 
kristaller, çakıllar, su damlaları, kar taneleri, gevrek kuruyemişler, zeytinler, yavaş-yavaş kavrulan kahve 
çekirdekleriyle gezginlere- normal turiste değil- beş duyusunun da memnun kalacağı bir deneyim 
sunmaktadır. Burada, farklı din ve ırklara sahip insan mozaikleri Doğu Makedonya ve Trakya’yı benzersiz 
kılan özelliğini, yani sıcak ve misafirperver görüntüyü oluşturmak üzere bir araya gelmiştir.

İnsan mozaiği
Köprü ve konakların yanındaki oyma taşlar, tespihlerdeki kehribar boncuklar, ip tesbihindeki düğümler, 
eğlence ve halka danslarına hayat veren müzik aletlerindeki fildişi süsler.  
Kültür mozaiği
Heykel kalıntıları, sütün parçaları, tanrı ve kahramanların başarılarını anlatan mozaikler, kubbe ve 
minareler, kurutulmak üzere ipe geçirilmiş tütün yaprakları, ipek nakışlarda rengarenk dikişler.  Drama, 
Kavala, Ksanthi(İskeçe), Rodopi, Evros ve iki eşsiz ada: Thasos (Taşoz) ve Samothraki (Semadirek). Bu 
rengarenk mozaiğe kendi mozaiğinizi eklemeye gelin. Gerçek bir otantik deneyim yaşamaya gelin. 



Drama
Suların 

şehri



Çağlar içinde 

farkedilmeyen bir «dil 

sürçmesi» sonucu, antik 

bir  yerleşim yeri olan 

Dirama (veya İdrama) 

bugünkü adı olan Drama 

adını almıştır. Her ne kadar 

«Drama» adı aklımızda 

olumsuz bir görüntü 

yaratsa da, el değmemiş 

doğası ve seçkin insanları 

ile  gerçek bir cennet 

olan bölge bu düşünceyi 

yanılmaktadır.     

Aggitis veya Maara Mağarası

Arkudorematos vadisinde Aya 
Varvara şelalesi 

K. Nevrokopio patatesleriyle (Marka 
Tescilli Ürün) hazırlanmış leziz bir tabak

El değmemiş Frakto ormanı

Kökleri Dionysos törenlerine 
uzanan Mpampougera

Falakro kayak merkezi

Drama Onirupoli (Rüya Şehri)

Rodop dağlarında 
Paranesti bölgesi

Drama Uluslararası Kısa 
Film Festivali  

Dionysos şarap yolları



Kavala
Arka fonda deniz 

manzarası ile



Eski tütün merkezi 

olan Kavala,  

amfitiyatro şeklinde 

uzanan güzelliği, 

Philippi arkeolojik ve 

Bizans hazinelerine 

gerçekleşebilecek 

gezileri ve denize 

girilebilecek sahilleri ile 

ideal bir yer oluşturur.

N.İraklitsa’daki mavi sahil

Eski su kemerinin “Κemerleri”

Kavala Kalesi

Limanda uzo eşliğinde 
deniz mezeleri

Havari Aziz Pavlus’un Vaaz Kürsüsü

Görkemli antik Phillipi şehri

Keramoti’nin egzotik balıkçı köyü Ammoglossa

Kavala şehrindeki İmaret



Ksanthi 
(İskeçe)

Renklerin 
şehri 



Batı ve Doğu’nun en 

pahalı aromalarının  

harmanı gibi Ksanthi 

(İskeçe), insanların tüm 

duyularını harekete 

geçirir. 

Nestos (Karasu) nehrinde Kano-Kayak 

Komninos- Stavroupoli 
Makedon Türbesi 

Porto Lagos’ta Panagia Pantanassas kilisesi

Vahşi atlar

Livaditis ŞelalesiKsanthi(İskeçe) Karnavalı 

Nestos nehrinde Meandrismi 

Avdiron Arkeoloji Müzesi



Rodopi
Karşıtlıkların 

mükemmel uyumu



Şehrin mahallelerinde 

uyum içinde varlığını 

sürdüren farklı kültürlere 

ait eşsiz renk, aroma ve 

tatlar. 

Dini Müze (İmaret)

Arnavut kaldırımlı sokaklarda 
otantik tavernalar

Fanari Sahili

Saat Kulesi ve Yeni Camii

Maronia- Aziz Haralambos’ta 
bir mozaik

Kompsatos nehri köprüsü, İasmos 

Τeneketzidika

Gümülcine (Komotini) Meydanı 



Evros
Sınır kenarında yer 
alan bir mücevher 



Evros, misafirlerine 

ekolojik ve kültürel 

hassasiyet ile 

sunmakta olduğu 

benzersiz doğal ve 

kültürel hazinelerle 

dolu gizli bir 

mücevherdir. 

Antik Bölgede Özel Olimpiyat ateşinin yakılma töreni

Pythion Kalesi

Taze balık be Trakya usulü geleneksel hilopites

Russa Tekkesi

Antik Bölgede ters amforaların 
bulunduğu binanın zemininde 

sızdırmazlık işlemleri  

Soufli’de İpek Müzesi

12.yüzyıldan kalma bizans kilisesi 
Panagia Kosmosotira. 

Dadia Ormanında 
yırtıcı kuşlar

Международно 
ветроходно лятно 

състезание РЕГАТА



Thasos 
(Taşoz)

Zümrüt 
yaprağı 



Doğu Makedonya-

Trakya bölgesinin 

süsü olan Taşoz adası, 

dalgalara zümrüt 

bir yaprak misali 

dokunmakta ve 

misafirlerine gerçek 

tatilin zengin deneyimini 

sunmaktadır.  

Хриси Амудя

Eşsiz güzellikteki balık tavernaları ile Limenaria

Lezzetli deniz mezeleri Huzurlu tatil

Çam ağaçlarının arasında, antik mermer 
ocağının arkasında yer alan Aliki sahili

Limena arkeolojik alanı

Deniz sporları



Samothraki 
(Semadirek)

Gizemli bir tatil 
deneyimi 



Yunanistan’ın büyülü 

adası Samothraki 

(Semadirek)’te eşsiz 

bir tatil deneyimi 

yaşayacaksınız. 

Kendinizi adanın 

rehberliğine bırakın 

ve yıllarca size eşlik 

edecek olan benzersiz 

bir deneyim yaşamaya 

hazırlanın.  

Deniz üzerinde yer alan 
Panagia Krimniotissa kilisesi

Büyük Tanrılar Mabedi
Samothraki’nin Kanatlı Zafer 

Tanrıçası «Nike»

İdeal bir balık yatağı Saf geleneksel ürünler Adanın en ünlü sahili Pahia Ammos

Therma’da Fonia şelalesi 
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Drama

Doksato
Prosotsani
Paranesti

Volakas

İasmos
Maronia

Sappes (Şapçi)

Sufli (Sofulu)
Orestiada (Kumçiftliği)
Didimotiho (Dimetoka)

Kavala

Ksanthi (İskeçe)

Keramoti
Chrysoupoli (Sarışaban)

Eleftheroupoli

Stavroupoli
Avdira

Ehinos (Şahin)

Rodopi

Evros



Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi
Kalkınma Planlanması Müdürlüğü

Fotoğraflar: Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi, Christos Drazos, 
Spiros Koutsomichalis, Ksanthi Kültür Merkezi, Prosotani Folklor Müzesi,

İpek Sanatı Müzesi, Maronia-Sapes Belediyesi



Focusing on human and 
environment-oriented development
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