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Кристални брегове, паметници на 
културното наследство, вълшебни гледки, 
средиземноморска кухня, релаксиращи 
разходки, кратки екскурзии до близките 
острови, живописни селца и планина. 
Построен амфитеатрално край морето, 
намиращ се на кръстопът между Изтока 
и Запада, град Кавала е отражение на 
гръцкия светоглед, и ви приканва да го 
посетите.





Между миналото и настоящето
Със своите павирани улици , спиращи дъха гледки, вкусове 
и аромати, исторически паметници, ориенталски чар и 
незабравими залези, старата част на град Кавала ви 
повежда в миналото и в настоящето.

В центъра на Кавала, в новия град, можете да разгледате 
прекрасните здания и да се отпуснете в някое от 
многобройните крайморски кафенета на града.



Вкусове, аромати, цветове
Малки таверни, край морето, за риба и морски 
дарове, средиземноморска кухня, ястия с 
уханието на ориента, местни деликатеси, 
пресни плодове, традиционни сладкиши, 
ароматна гроздова ракия „ципуро”, хубаво 
вино от региона на планината Пангеон, 
гостоприемни винарски изби. Кавала може да 
задоволи и най-взискателния вкус!



В прегръдката на 
морската синева
Кристално сини води, пясъчни плажове, 
безкрайна брегова ивица, организирани или 
неизследвани брегове, космополитни или 
екзотични плажове, спортни дейности – 
плажовете на Кавала имат всичко!



Хилядолетна история
Праисторически скални рисунки, праисторическо селище. 
Важна спирка на античния път Виа Егнатия, мястото на което 
е основана от апостол Павел Първата Християнска Църква в 
Европа.Най-големият център за обработка и износ на тютюн 
на Балканите регионът на Кавала ви предизвиква да откриете 
неговата удивителна история!

Не пропускайте да посетите паметника, вписан в Списъка на 
световното културно наследство на ЮНЕСКО, античния град 
Филипи!



Заслужава си да посетите:

Фестивала на Филипи, провеждан в 
Античния театър на Филипи 

Фестивала “Cosmopolis” в старата част на 
град Кавала

Международния фестивал за класическа 
музика наЯнис А. Папайоану

Kavala AirSea Show на пристанището на 
Кавала

Фестивала Wood Water Wild по 
Екопътеката на Палеа Кавала (Стара 
Кавала)

Културно огледало
Антични - драматични спектакли, музикални концерти, 
класическа музика, танци, театър, изложби на изобразително 
изкуство. Кавала обича изкуството и културата!



Близки екскурзии
Пътеки във и извън Кавала, зелената планина Пангеон и 
околните села, византийски манастири, река Нестос. Това са 
само някои от многото възможности за кратки екскурзии.

Ако предпочитате морето, до час, можете да се насладите на 
красивия остров Тасос, с кристални води, златисти плажове, и 
борови гори, стигащи до брега.



ПЪТЕКИ
В близост до Кавала

Пътека „Пътят на водата”
Пътека - село Палеа Кавала (Стара Кавала)
Пътека - антична Виа Егнатия
Крайградска гора на Кавала

В Пангеон

Пътека - Манастир Св. Богородица Икосифиниса
Пътека - село Авли
Пътека - село Месоропи

За повече подробности относно пътеките в региона, 
посетете сайта на Алпийското сдружение на Кавала
www.eoskavalas.gr

МУЗЕИ

Археологически музей на Кавала
ул. „Еритру Ставру” 17, 65403, Кавала
✆ +30 2510 222335

Археологически музей на античния град 
Филипи
Античен град Филипи 
Кринидес - Кавала 
✆ +30 2510 516251

Музей на тютюна
ул. „К. Палеологу” 4, 65403, Кавала
✆ +30 2510 223344
www.tobaccomuseum.gr

Морски музей на Кавала
Общински тютюнев склад на Кавала 
✆ +30 2510 233101
www.nmkav.gr

Исторически и етноложки музей на гърците 
от Кападокия 
Неа Карвали 64006
✆ +30 2510 316192, +30 2510 316648

Музей на восъчните фигури
Кипя, 641 00, Елевтеруполи
✆ +30 6937 803780, +30 6976 519429
www.kerinaomoiomata.gr



Редакция:
Дирекция по културен туризъм
и комуникация „Димофелия”

Снимки:
Архив „ДИМОФЕЛИЯ”
Никос Десилас
Динос Томадакис
Ираклис Милас
Динос Панидис
Ахилеас Савопулос
Вангелис Ферелис

Дизайн:
Мариета Паниду
Христос Цолеридис

Текстове:
София Ефтихиаду
Мария Караделоглу

Община Кавала
Общинско предприятие за комунални услуги
ДИМОФЕЛИЯ
ул. „Омониас” 117, Пощенски код 654 03, Кавала
т: 2510 831 388 / 831 358
ф: 2510831378
e: tourism@kavalagreece.gr

Информационен център за гостите на града
т: 2510231011
e: touristinfo@kavalagreece.gr

www.kavalagreece.gr 

www.visitkavala.gr

ОБЩИНА КАВАЛА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ - КАВАЛА

ДИМОФЕЛИЯ


