


Trăiește o experiență autentică 
Regiunea Macedonia de Est și Tracia se extinde în partea de Nord - Est a Greciei, la umbra lanțului 
muntos Rodopi, urcă pe munți și coboară spre câmpii, se pierde în virginele sale păduri, se oglindește 
în apa lacurilor Vistonida și Ismarida, călătorește pe râurile Nestos și Evros până la vărsarea lor, ca 
apoi să înoate în apele Mării Egee.  
Toate aceste forme de relief formează un mozaic de o frumusețe naturală neasemuită care vibrează 
la diferite sunete, culori, forme, arome și gusturi. Cristale de sare de mare, pietricele, picături de apă, 
fulgi de zăpadă, fructe oleaginoase crocante, măsline, boabe de cafea care se prăjesc lent, oferă 
călătorului – nu unui simplu turist – o experiență în care sunt antrenate toate cele cinci simțuri. Aici, 
oameni de diferite naționalități și religii s-au unit ca să creeze cea mai caldă și ospitalieră imagine, ele-
ment care face din Regiunea Macedonia de Est și Tracia un ținut unic.

Urme ale prezenței omenești 
Pietre cioplite puse laolaltă cu măiestrie la construcția podurilor și conacelor boierești, superbe metanii 
cu mărgele de chihlimbar, nodurile șiragurilor de metanii, accesorii de fildeș aplicate pe instrumentele 
muzicale care dau viață chefurilor și dansurilor în cerc.
Urme de civilizație 
Fragmente de statui și coloane, mozaicuri care ilustrează isprăvile zeilor și ale eroilor,  cupole și 
minarete, frunze de tutun înșirate pe sfoară la uscat, broderii de mătase executate în fire policrome.  
Drama, Kavala, Xanthi, Rodopi, Evros și două insule, Thasos și Samothraki. Vino să adaugi propria ta 
amprentă acestui mozaic. Vino să trăiești o experiență autentică în această minunată regiune.



Drama 
Oraşul apelor 



O greșeală lingvistică 

imperceptibilă de-a 

lungul secolelor, o ușoară 

modificare a numelui 

așezării antice Dyrama 

sau Ydrama a dăruit 

orașului numele Drama, 

un nume care ascunde cu 

dibăcie faptul că regiunea 

este un paradis autentic, 

cu o natură virgină și 

oameni deosebiți.

Peștera Anghitis sau Maara

Cascada Aghia Varvara pe valea 
Arkoudorema

Mâncare gustoasă cu cartofi de la 
Kato Nevrokopi DOP

Pădurea virgină Fraktou

Mpampoughera, datină 
cu rădăcini dionisiace

Schi la stațiunea de 
iarnă Falakro

Pe traseele vinicole ale lui Dionis

Regiunea din jurul râului 
Nestos din Munții Rodopi

Festivalul Filmelor de Scurt 
Metraj din Drama

Pe traseele vinicole ale lui Dionis



Kavala 
Cu vedere 

la mare



Kavala, cândva regina 

tutunului, ne înfățișează 

splendida sa frumusețe 

amfiteatral și constituie 

punctul ideal de 

pornire spre tezaurele 

arheologice și bizantine 

de la Philippi, dar și 

spre minunatele plaje 

din apropiere.

Plaja de la Nea Iraklitsa

Impresionantele bolți ale vechiului apeduct

Cetatea Kavala

Uzo și aperitive 
pescărești în port

Locul unde a predicat Apostolul Pavel

Mărețul sit arheologic de la Philippi

Exotica Ammoglossa de la Keramoti, colonia bâtlanilor

Clădirea islamică Imaret în orașul Kavala



Xanthi
Oraşul 

culorilor 



Ca un amestec 

prețios al celor mai 

scumpe arome 

ale Occidentului și 

Orientului, Xanhi 

provoacă toate 

simțurile.

Caiac – canoe pe râul Nestos

Mormântul macedonean 
de la Komnina – Stavroupoli

Sfântul Paraclis al Sfintei Maria Pandanassa  de la Porto Lagos

Cai sălbatici

Cascada Livaditis Tradiționalul carnaval din Xanthi

Meandrele râului Nestos

Muzeul de arheologie din Avdira



Rodopi
Armonia 

contrastelor 



O amprentă diferită, 

arome și elemente din 

diverse civilizații care 

conviețuiesc armonios 

în cartierele orașului.

Muzeul Ecleziastic (Imaret) 

Taverne tradiționale pe 
drumuri placate cu piatră

Plaja Fanari

Turnul ceasului și moscheea Gheni Tzami 

Mozaicul de la Sf. Haralamie 
din Maroneia 

Podukl de peste râul Kompsatou, Iasmos

Magazine cu obiecte din alamă

Piața orașului Komotini



Evros 
O bijuterie 

la marginea 
graniţelor



Evros constituie 

un diamant 

ascuns cu tezaure 

naturale și culturale 

unice, pe care le 

oferă vizitatorilor 

„sensibilizați” față de 

problemele ecologice 

și culturale.

Ceremonialul aprinderii flăcării olimpice Special Olympics în așezarea antică Zoni 

Cetatea lui Pythios

Pește proaspăt cu tradiționalele paste tracice

Tekes-ul (Locul de întâlnire 
al dervișilor) din Roussa

Clădirea cu amforele inversate 
în așezarea antică Zoni 

Muzeul Mătăsii de la Soufli

Maica Domnului Kosmosotira, biserică 
bizantină din sec. al XII-lea

Păsări răpitoare 
în Pădurea Dadia

Cursa de veliere 
internațională de vară 

REGATA 



Thasos
Frunza de 

smarald 



Bijuterie a Macedoniei 

de Est și Traciei, 

insula Thasos plutește 

pe valuri ca o frunză 

de smarald și oferă 

turiștilor experiența 

trăită a unui sejur 

minunat.

Chrysi ammoudia (Nisipurile aurii)

Limenaria cu frumoasele taverne pescărești 

Aperitive pescărești delicioase Vacanță relaxantă 

Alyki, între pini și în spatele carierei 
antice de marmură 

Situl arheologic Limenas

Sporturi nautice



Samothraki 
Experienţa unei 
vacanţe mistice



Nimeni nu vă poate 

pregăti în ceea ce 

privește experiența 

vacanțelor în 

Samothraki, insula 

magică a Greciei. 

Lăsați insula să vă 

conducă pașii și veți 

trăi o experiență pe 

care nu o veți uita ani 

de-a rândul.

Biserica Maicii Domnului Krimniotissa, 
domină marea din vârful unei stânci

Sanctuarul Marilor Zei Statuia zeiței Niki din Samothraki

Loc ideal de pescuitProduse naturale locale
Pahia Ammos, cea mai vestită 

plajă a insulei

Lacul și cascada Fonia de la Therma 
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Drama

Doxato
Prosotsani
Paranesti

Volakas

Iasmos
Maronia
Sappes

Soufli
Didimotihos

Orestiada

Kavala 

Xanthi

Keramoti
Hrisoupoli

Elefteroupoli

Stavroupoli
Avdira
Ehinos

Rodopi

Evros 
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Direcția de Programare a Dezvoltării
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Muzeul Folcloric din Prosotani, Muzeul Mătăsii, Primăria Maroneia - Sappes
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