www.emtgreece.com

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Καλωσορίσατε στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
Ανακαλύψτε μερικά από τα πιο ανέγγιχτα τοπία της
Ευρώπης, όπως τα Εθνικά Πάρκα στα Δέλτα του
Έβρου και του Νέστου, τις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, το πυκνό και σκιερό Δάσος της Δαδιάς, τα Αισθητικά και Διατηρητέα Δάση Στενών Νέστου, Οξιάς
Ξάνθης, Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης, τους καταρράκτες της Αγίας Βαρβάρας και του Λειβαδίτη, το ποτάμιο σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη και γίνετε ένα με
τον πράσινο καμβά του τόπου αυτού, πάντα με σεβασμό στη φύση. Επισκεφτείτε το www.emtgreece.com
και επιλέξετε τα σημεία που θα κεντρίσουν το δικό
σας ενδιαφέρον.

Welcome to East Macedonia
& Thrace
Discover some of the most unspoiled landscapes in
Europe, like the National Parks on the Evros Delta and
the Nestos River, the Vistonida and Ismarida Lakes,
the dense and shady Dadia Forest, the Aesthetic
and Heritage Listed Forests in the Nestos River
Straits, Oxia in Xanthi, West and Central Rodopi, the
waterfalls at Agia Barbara and Leivaditis, the River
Cave on the Angitis River and become one with the
green canvas of this landscape, always with respect
for nature. Visit www.emtgreece.com and select the
locations that shall attract your interest.

Φοινικόπτερα στα νερά της Βιστωνίδας
Flamingos at lake Vistonida

1.

Δράμα / Drama
_Το Σπήλαιο Μααρά ή Αγγίτη, το μοναδικό αξιοποιημένο
ποτάμιο σπήλαιο σε όλη την Ελλάδα
_Ο καταρράκτης Αγίας Βαρβάρας, ύψους 15 μ.,
στην κοιλάδα του Αρκουδορέματος,
κοντά στον οικισμό των
Διποτάμων
_The Maara or Angiti
Cave is the only
developed River Cave
in all of Greece
_Agia Barbara
waterfall at a height
of 15 m in the
Arkoudorema valley,
near the Dipotamon
residential area

3. Ξάνθη / Xanthi
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_Ο μεγάλος υγροβιότοπος της Βιστωνίδας με τα
260 είδη πουλιών
_Νέστος: ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της
χώρας, διασχίζει όλη την περιφέρεια, ιδανικός
για σπορ και περιηγήσεις
_The largest wetlands in the Vistonida Lake
with 260 bird species
_Nestos: one of the largest rivers in Greece
crosses the entire region and is ideal for
sports and tours

_Τα μονοπάτια της Νικήσιανης και της Μεσορόπης στις
παρυφές του κατάφυτου Παγγαίου όρους
_Η εξωτική Κεραμωτή με τις αποικίες των ερωδιών. Από εδώ
αναχωρούν τα πλοία για τη Θάσο, με τη συνοδεία δελφινιών
_The Nikisiani and Mesoropi trails on
the fringes of the verdant Mount
Pangeo
_Exotic Keramoti with the
heron colonies, where the
ships depart for Thasos,
in the company of
dolphins

_Το Δάσος Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου
με τα 212 είδη πουλιών και τα σπάνια
αρπακτικά
_Το Δέλτα του Έβρου, όπου η ευρωπαϊκή
ορνιθοπανίδα συναντά την ασιατική και
την αφρικανική
_The Dadia – Lefkimi – Soufli Forest with
212 bird species and rare birds of prey
_The Evros Delta, where European bird life
encounters the Asian and African bird life
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3.

1.
2. Καβάλα / Kavala

Έβρος / Evros 6.

5.

Σαμοθράκη / Samothraki 7.
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Θάσος / Thasos 4.
_Γκιόλα ή «Δάκρυ της Αφροδίτης», η διάσημη φυσική πισίνα
με τα πανύψηλα βράχια
_Giola or the “Tear of
Aphrodite” is a renowned
natural pool with towering
cliffs
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Ροδόπη / Rodopi 5.
_Το πέτρινο γεφύρι του 17ου αι., στον
ποταμό Κομψάτο
_Η Βιστωνίδα και το σύμπλεγμα λιμνών
Ισμαρίδας, με τα φλαμίνγκο και τους ερωδιούς
_The 17th century stone bridge on the
Kompsatos River
_Vistonida and the cluster of the Ismarida lakes
with the flamingos and herons

_Το δάσος με τα αιωνόβια πλατάνια, τα τρεχούμενα νερά και τις βάθρες, τις φυσικές πισίνες
μέσα στα βράχια, λίγο έξω από τα Θέρμα
_The forest with the perennial plane trees,
running waters and piers, natural pools in the
rocks, a short distance outside
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