
blue green greece





Κρυστάλλινες ακτές, μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ονειρική θέα, μεσογειακή 
κουζίνα, χαλαρές βόλτες, κοντινές 
αποδράσεις σε νησιά, γραφικά χωριά 
και βουνό. Χτισμένη αμφιθεατρικά 
πλάι στη θάλασσα, η Καβάλα, μια πόλη 
στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης 
αντικατοπτρίζει την ελληνική εμπειρία  
και σε προσκαλεί.





Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα

Πλακόστρωτα σοκάκια, μαγευτική θέα, γεύσεις και 
μυρωδιές, ιστορικά μνημεία, ανατολίτικη γοητεία, 
ανεπανάληπτα ηλιοβασιλέματα, η παλιά πόλη της 
Καβάλας σε ταξιδεύει στο χθες και στο σήμερα.

Στο κέντρο της σύγχρονης Καβάλας περιηγηθείτε  
στα υπέροχα κτίσματα και χαλαρώστε σε ένα από    
τα πολλά παραθαλάσσια καφέ της πόλης.



Γεύσεις, αρώματα, χρώματα

Ταβερνάκια δίπλα στο κύμα για θαλασσινά και 
ψάρια, μεσογειακή κουζίνα, πιάτα με άρωμα 
ανατολής, τοπικές λιχουδιές, φρέσκα φρούτα, 
παραδοσιακά γλυκά, αρωματικό τσίπουρο, 
εκλεκτό κρασί από την περιοχή του Παγγαίου, 
φιλόξενα οινοποιεία, η Καβάλα ικανοποιεί και 
τον πιο απαιτητικό γευσιγνώστη!



Στην αγκαλιά του γαλάζιου

Καταγάλανα νερά, αμμώδεις παραλίες, 
τεράστια ακτογραμμή, οργανωμένες ή 
ανεξερεύνητες ακτές, κοσμοπολίτικες 
ή εξωτικές παραλίες, αθλητικές 
δραστηριότητες, οι παραλίες της Καβάλας 
τα έχουν όλα!



Ιστορία χιλιάδων χρόνων

Προϊστορικές βραχογραφίες,  προϊστορικός οικισμός, σημαντικός 
σταθμός της αρχαίας Εγνατίας οδού, τόπος όπου ιδρύεται από τον 
Απόστολο Παύλο η πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη, 
το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας και εξαγωγής καπνού των 
Βαλκανίων, η περιοχή της Καβάλας σε προκαλεί να ανακαλύψεις τη 
συναρπαστική της ιστορία!

Απαραίτητη η επίσκεψη στο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, τον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων!



Αξίζει να δεις:

Φεστιβάλ Φιλίππων στο Αρχαίο Θέατρο 
Φιλίππων

Φεστιβάλ Cosmopolis στην παλιά πόλη της 
Καβάλας

Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής 
Γιάννη Α. Παπαϊωάννου  

Kavala AirSea Show στο λιμάνι της 
Καβάλας

Φεστιβάλ Wood Water Wild στο 
Περιβαλλοντικό Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας

Καθρέφτης πολιτισμού

Παραστάσεις αρχαίου δράματος, μουσικές συναυλίες, κλασική 
μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικές εκθέσεις, η Καβάλα αγαπά 
τις τέχνες και τον πολιτισμό! 



Κοντινές αποδράσεις

Μονοπάτια μέσα ή έξω από την Καβάλα, καταπράσινο Παγγαίο 
και γύρω χωριά, βυζαντινά μοναστήρια, ποταμός Νέστος είναι 
μερικές μόνο από τις πολλές επιλογές για κοντινές αποδράσεις.

Αν πάλι προτιμάτε τη θάλασσα σε μία ώρα μπορείτε να 
απολαύσετε την πανέμορφη Θάσο με τα κρυστάλλινα νερά,   
τις χρυσές αμμουδιές και τα πεύκα που φτάνουν ως τις ακτές.



ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Κοντά στην Καβάλα

Μονοπάτι «Δρόμος του Νερού»
Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας
Μονοπάτι αρχαίας Εγνατίας 
Περιαστικό δάσος Καβάλας

Στο Παγγαίο

Μονοπάτι της Εικοσιφοίνισσας
Μονοπάτι της Αυλής
Μονοπάτι Μεσορόπης

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα μονοπάτια 
της περιοχής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας 
www.eoskavalas.gr

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
Ερυθρού Σταυρού 17, 65403, Καβάλα
✆ +30 2510 222335

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων
Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων 
Κρηνίδες Καβάλας 
✆ +30 2510 516251

Μουσείο Καπνού
Κ.Παλαιολόγου 4, 65403, Καβάλα
✆ +30 2510 223344
www.tobaccomuseum.gr

Ναυτικό Μουσείο Καβάλας
Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας 
✆ +30 2510 233101
www.nmkav.gr

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλήνων  
της Καππαδοκίας
Νέα Καρβάλη 64006
✆ +30 2510 316192, +30 2510 316648

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
Κηπιά, 641 00, Ελευθερούπολη
✆ +30 6937 803780, +30 6976 519429
www.kerinaomoiomata.gr



Επιμέλεια:  
Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού  
και Επικοινωνίας «Δημωφέλεια»

Φωτογραφίες:  
Αρχείο «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 
Νίκος Δεσύλλας
Ντίνος Θωμαδάκης 
Ηρακλής Μήλας  
Ντίνος Πανίδης 
Αχιλλέας Σαββόπουλος
Βαγγέλης Φέρελης

Σχεδιασμός:  
Μαριέττα Πανίδου  
Χρήστος Τσολερίδης

Κείμενα:  
Σοφία Ευτυχιάδου 
Μαρία Καραδελόγλου

Δήμος Καβάλας,  
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  
ΔΗΜΩΦEΛΕΙΑ 
Ομόνοιας 117, τκ 654 03 Καβάλα 
t: 2510 831 388 / 831 358 
φ: 2510 831 378 
e: tourism@kavalagreece.gr

Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών 
t: 2510 231011
e: touristinfo@kavalagreece.gr

www.kavalagreece.gr 

www.visitkavala.gr

δήμος καβάλας


