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Kavala... Α friendly and unique place that 
amazes the visitor at a glance. Every day 
is different in images and spectacles that 
interblend in harmony, creating a colourful 
palette of experiences 
and sentiments...

Colours, aromas, tastes, history and culture, are 
waiting to be discovered by the visitor,  
in a city where the West meets the East.

WELCOME 

Καβάλα... Tόπος οικείος και ιδιαίτερος που 
κερδίζει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. 
Κάθε μέρα είναι διαφορετική σε εικόνες και 
παραστάσεις που δένουν αρμονικά μεταξύ 
τους, δημιουργώντας μια πολύχρωμη παλέτα 
εμπειριών και συναισθημάτων...

Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, ιστορία και 
πολιτισμός, περιμένουν να τα ανακαλύψετε, 
εκεί που η Δύση συναντά την Ανατολή.

Άποψη του λιμανιού "Απόστολος Παύλος"
View of "Apostle Paul" port 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ 
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1.

Neapolis - Christoupolis - Kavala...
The historical names -"identities"- of the oldest 
coastal city of northern Greece, invite the 
visitor on a long journey through history. The 
city’s geographical location, its amphitheatrical 
structure as well as its natural harbour compose 
a unique "mosaic" that transports the visitor 
through its cultural diversity towards a rich and 
important past.

ΚΑ
VΑ
LΑ

Νεάπολις - Χριστούπολις - Καβάλα…   
Τα ιστορικά ονόματα - “πρόσωπα” - της 
αρχαιότερης παραλιακής πόλης της βορείου 
Ελλάδας προσκαλούν τον επισκέπτη σε ένα 
μακραίωνο ταξίδι στην ιστορία. Η γεωγραφική 
της θέση, ο αμφιθεατρικός της χαρακτήρας και 
το φυσικό της λιμάνι συνθέτουν ένα μοναδικό 
«μωσαϊκό» που ταξιδεύουν τον επισκέπτη 
μέσα από την πολιτιστική πολυμορφία σε ένα 
πλούσιο και σημαντικό παρελθόν.

Καβάλα, μια πόλη στο 

Ανατολής & Δύσης
σταυροδρόμι
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Mountain and sea, fertile plains, imposing 
sights, places with great history and 
artistic value, monuments of all historical 
periods, from the classical years to the 
modern era, fascinate the visitor. 
Discover this exceptional place.

crossroad
Kavala, a city at the 

of East and West

Βουνό και θάλασσα, εύφορες πεδιάδες, 
επιβλητικά αξιοθέατα, τόποι με μεγάλη 
ιστορία και καλλιτεχνική αξία, μνημεία όλων 
των ιστορικών περιόδων, από τα κλασικά 
χρόνια μέχρι την σύγχρονη εποχή, προκαλούν 
δέος στον επισκέπτη. Ανακαλύψτε έναν τόπο 
μοναδικό. 

1. Νυχτερινή άποψη της Καβάλας
    από τα τείχη του Φρουρίου
    Night view of Kavala from  
    the walls of the Fortress

2. Άποψη του υδραγωγείου 
   View of the aqueduct "Kamares"
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ΟΜΟΡΦΙΑ 

Η χερσόνησος της Παναγίας είναι από τα 
μέρη τα οποία πρέπει να επισκεφτεί κανείς 
στην Καβάλα. Η περιπλάνηση στα στενά της 
δρομάκια, ιδιαίτερα  την αυγή και το δειλινό 
είναι απολαυστική.  
Η ανάβαση στον πύργο του Φρουρίου θα 
αποζημιώσει τον επισκέπτη με την πανοραμική 
του θέα, όπου σε ιδανικές συνθήκες μπορεί να 
δει πεντακάθαρα το νησί της Θάσου, το Άγιο 
Όρος, ακόμα και τη Σαμοθράκη. 
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Panagia’s Peninsula is a place worth visiting 
in Kavala. Wandering in its narrow streets, 
especially at dawn and dusk, is magnificent. 
The ascent to the tower of Kavala’s Fortress 
will compensate the visitor with a unique 
panoramic view, especially when in ideal 
weather conditions you can see clearly the 
island of Thassos, Mount Athos, and even the 
island of Samothrace. 

1. Θέα της πόλης μέσα από τα παλιά τείχη του Φρουρίου 
   View of the city through the old walls of the Fortress

2. Χαρακτηριστικό στενάκι στην χερσόνησο της Παναγίας 
    Typical alley in the peninsula of Panagia

3. Αεροφωτογραφία της χερσονήσου με το Φρούριο 
    Aerial view of the peninsula with the Fortress
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4.

The emerald colour and the shades of blue 
characterize the sea on the long coastline of 
Kavala. Beautiful coves, hidden or crowded 
beaches, organized but also unexplored, 
taverns and refreshment kiosks by the sea. 
All these will compose your own summer 
postcard...

1. Σμαραγδένια νερά στην παραλία των Αμμολόφων 
   Emerald waters on the Ammolofi beach

2. Γαλαζοπράσινα νερά  
    Blue-Green waters

3. Ακτή "Μπάτις" - μια από τις οργανωμένες  
    παραλίες της Καβάλας 

4. Αμέτρητοι κρυφοί όρμοι σας περιμένουν 
    Countless "secret" coves are waiting for you    
    Batis beach - one of the organized beaches of Kavala

Το σμαραγδί χρώμα και πλήθος αποχρώσεων 
του μπλε χαρακτηρίζουν τη θάλασσα στην 
μεγάλη ακτογραμμή της Καβάλας. Όμορφοι 
κολπίσκοι, κρυφές ή πολυσύχναστες παραλίες, 
οργανωμένες, αλλά και ανεξερεύνητες, 
ταβέρνες και αναψυκτήρια δίπλα στο κύμα. 
Όλα αυτά θα συνθέσουν τη δική σας θερινή 
καρτ ποστάλ...
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Near the archaeological site of Philippi, a 
UNESCO World Heritage site, is the Baptistery 
of St. Lydia of Philippi. A holy place situated at 
the banks of river Zygaktis, where the Apostle 
Paul baptised Lydia, the first female Christian in 
Europe.

FIVE 
THOUSAND
YEARS OF 
HISTORY 

1. Το εσωτερικό του Βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας 
   The interior of the Baptistery of Saint Lydia

2. Ερείπια της Βασιλικής Β' στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
    Ruins of Basilica B in the archaeological site of Philippi

3. Αεροφωτογραφία του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων        
    Aerial view of the Ancient Theatre of Philippi

4. Λεπτομέρεια του μνημείου άφιξης 
    του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα 
    Detail of the monument dedicated to the arrival 
    of the Apostle Paul in Kavala

Πολύ κοντά στο μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, τον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, βρίσκεται το 
Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, 
ο ιερός τόπος στις όχθες του ποταμού Ζυγάκτη, 
όπου ο Απόστολος Παύλος βάφτισε τη Λυδία, 
την πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη. 

ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
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ΕXTREMELY 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΦΥΣΗ
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3.

4.

Strymonas and Nestos rivers are distinguished 
for their biodiversity and natural beauty. 
The peaks of Mount Paggaio together with 
the mountains of Lekani rise imposingly, 
"painted" with various colours depending on 
the season. Magical itineraries will lead the 
visitor to mountainous and semi-mountainous 
settlements, where the miracle of nature in 
combination with traditional architecture is 
impressive. 

1. Πέτρινο γεφύρι και παλιό σπίτι στο χωριό Μουσθένη 
   Stone bridge and an old house in the village of Moustheni

2. Μια από τις λιμνοθάλασσες 
    One of the lagoons

3. Ο καταρράκτης στο μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας 
    The waterfall on the path of Palia Kavala

4. Δάσος οξιάς στο όρος Παγγαίο       
    Beech forest on Mount Paggaio

Οι ποταμοί Στρυμόνας και Νέστος διακρίνονται  
για τη βιοποικιλότητα και τη φυσική ομορφιά 
τους. Οι κορυφές του Παγγαίου όρους, 
μαζί με τα βουνά της Λεκάνης, υψώνονται 
επιβλητικά και «βάφονται» με ποικίλα χρώματα 
ανάλογα με την εποχή. Μαγευτικές διαδρομές 
θα οδηγήσουν τον επισκέπτη σε ιδιαίτερους 
ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς, όπου 
προβάλλεται η μαγεία της φύσης, πλαισιωμένη 
από δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
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The city has great cultural dynamic, a 
continuation of its historical-cultural past. 
Numerous events, music and theatre festivals, 
festivities and acts, that promote the agri-
food sector and local fine cuisine throughout 
the year, shape the cultural and gastronomic 
identity of the area.

MIRROR 
OF 
CULTURE

1. Παραστάση αρχαίου δράματος  
   στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων 
   Performance of ancient drama  
   at the Ancient Theatre of Philippi

2. Φεστιβάλ Cosmopolis
    Cosmopolis Festival

3. Παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων
    Performance at the Ancient Theatre of Philippi
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Η πόλη διαθέτει μεγάλη πολιτιστική δυναμική 
που αποτελεί τη συνέχεια του ιστορικού-
πολιτιστικού  της παρελθόντος. Πλήθος 
εκδηλώσεων, μουσικά και θεατρικά φεστιβάλ, 
γιορτές και δρώμενα που προβάλλουν  
τον αγροδιατροφικό τομέα και την τοπική 
εκλεκτή κουζίνα καθ ό́λη τη διάρκεια του 
χρόνου, διαμορφώνουν την πολιτιστική και 
γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής. 

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ / WORTH SEEING

Φεστιβάλ Φιλίππων  
Παραστάσεις αρχαίου δράματος 
και θεάτρου στο αρχαίο θέατρο
Philippi Festival   
Performances of ancient drama 
and theatre in the Ancient Theatre
www.philippi-festival.gr

Φεστιβάλ Cosmopolis  
Eκδηλώσεις μουσικής και τέχνης
Cosmopolis Festival 
Music and Arts Events
www.cosmopolisfestival.gr

Kavala AirSea Show  
Aεροπορικές και ναυτικές επιδείξεις
Kavala AirSea Show
Air and Naval spectacle  
www.kavala-airshow.com

Wood Water Wild Festival  
Yπαίθριες δραστηριότητες 
και συναυλίες στην φύση
Wood Water Wild Festival
Outdoor activities and concerts in nature
www.woodwaterwild.gr

→

→

→

→

Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 
Ερυθρού Σταυρού 17. Αποτελεί το κεντρικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ανατολικής Μακεδονίας
Archaeological Museum of Kavala 
17, Erythrou Stavrou str. It is the most important 
Archaeological Museum of Eastern Macedonia

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων 
Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων
Archaeological Museum of Philippi
Archaeological site of Philippi

Δημοτικό Μουσείο Καπνού 
Κων/νου Παλαιολόγου, 65403 Καβάλα               
Municipal Tobacco Museum 
4, Konstantinou Palaiologou str., 65403, Kavala
 +30 2510 223344
www.tobaccomuseum.gr

Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 
Ραψάνη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 1
Municipal Maritime Museum of Kavala 
1, Chrysostomou Smyrnis str.,
 +30 2510 240 668
nmkav.gr@gmail.com
www.nmkav.gr

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού
Κολοκοτρώνη 2, 65201, Καβάλα
Hellenic Refugees Museum
2, Kolokotroni street, 65201, Kavala
 +30 6937 457121, +30 6945 340340

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο 
των Ελλήνων της Καπαδοκίας /Νέας Καρβάλης 
Νέα Καρβάλη, 64006, Καβάλα
Historical and Ethnographical Museum 
of the Cappadocian Greeks / Nea Karvali
Nea Karvali, 64006, Kavala
+30 251 031 6192

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
Κηπιά Ελευθερούπολης, 64100, Καβάλα
Wax museum 
Kipia - Eleftheroupolis, 64100, Kavala
 +30 6937803780, +30 6976519429 
www.kerinaomoiomata.gr

ΜΟΥΣΕΙΑ / MUSEUMS

→

→

→

→

→

→

→
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Traditional recipes coming from the Greek 
refugees, but also modern, with the aroma of 
the East are accompanied by local wine and 
tsipouro satisfying even the most demanding 
connoisseur. Fish or meat cooked in local 
traditional ways will lead the visitor to special 
tasting trails. The famous Kourabiedes of Nea 
Karvali are a point of reference.

TASTES 
COLORS 
& AROMAS

1. Οι περίφημοι κουραμπιέδες Καρβάλης 
   The famous sugared bun "kourabie" of Nea Karvali

2. Συνταγές με βάση τα φρέσκα θαλασσινά
    Recipes based on fresh seafood

Πατροπαράδοτες συνταγές του προσφυγικού 
ελληνισμού με άρωμα Ανατολής, αλλά και 
σύγχρονες, συνοδεύονται από τοπικό οίνο 
και τσίπουρο  ικανοποιώντας ακόμα και τον 
πιο απαιτητικό γευσιγνώστη. Ψάρι ή κρέας 
μαγειρεμένα με τοπικούς παραδοσιακούς 
τρόπους θα οδηγήσουν τον επισκέπτη 
σε ιδιαίτερα γευσιγνωστικά μονοπάτια. 
Σημείο αναφοράς αποτελούν οι διάσημοι 
κουραμπιέδες Νέας Καρβάλης. 

ΓΕΥΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
& ΑΡΩΜΑΤΑ
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Krinides Mud Baths, situated just 17km away 
from the city of Kavala, is a meeting place 
for a large number of bathers who enjoy the 
exceptional facilities of the centre. Enjoy the 
healing and cosmetic properties of therapeutic 
clay, discovered since the time of Homer, that 
rejuvenate body and mind.

THERA- 
PEUTIC 
CLAY

Ο ιαματικός πηλός "Κρηνίδων" 
Krinides therapeutic clay

Σε απόσταση 17 χιλιομέτρων από την πόλη 
της Καβάλας βρίσκεται το Κέντρο Ιαματικού 
Τουρισμού - "Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων". 
Αποτελεί σημείο συνάντησης μεγάλου αριθμού 
λουομένων που απολαμβάνουν τις εξαιρετικές 
παροχές του ιαματικού κέντρου. Απολαύστε 
τις θεραπευτικές και τις καλλωπιστικές 
ιδιότητες του ιαματικού πηλού, οι οποίες 
είχαν ανακαλυφθεί ήδη από την εποχή των 
Ομηρικών χρόνων, που αναζωογονούν σώμα 
και πνεύμα.

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΗΛΟΣ 
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Diving, climbing, sailing, water sports, enduro, 
4x4 and zip line are some of the activities 
that invite and… challenge action tourism 
enthusiasts, from beginners to even the most 
advanced.
Experience unique moments in nature through 
a variety of alternative activities.

INFINITΕ
ACTI-
VITIES
 

Καταδύσεις, αναρριχητικά πεδία, ιστιοπλοΐα, 
water sports, διαδρομές enduro, 4x4 και zip 
line, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που 
προσκαλούν και… προκαλούν τους λάτρεις του 
τουρισμού δράσης, από τους αρχάριους μέχρι 
και τους πιο έμπειρους. 
Ζήστε μοναδικές στιγμές στη φύση μέσα από 
ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων.  

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗ- 
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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1. Δραστηριότητες στη φύση 
   Activities in nature

2. Μονοπάτια για περπάτημα σε μοναδικής ομορφιάς διαδρομές  
    Walking trails on routes of unique beauty

3. Ανάβαση στις κορυφές του Παγγαίου όρους  
    Climb to the peaks of Mount Paggaio

1.
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of Kavala scan the QR Code and then visit the website 
www.kavalatrails.gr

TRAILS
“Water Road”

“Palia Kavala”

"Ancient Egnatia”

“The forest on the outskirts 
  of the city – Stavros”

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μονοπάτια και τις διαδρομές 
στη περιοχή της Καβάλας σαρώστε το QR Code και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.kavalatrails.gr

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
"Δρόμος του Νερού"

"Παλιά Καβάλα"

"Αρχαία Εγνατία"

"Περιαστικό δάσος - Σταυρός"

→
→
→
→

→
→
→
→

3.

2.



www.visitkavala.gr

SEE 
YOU 
SOON

MUNICIPALITY OF KAVALA 
DIMOFELIA 
Municipal Public Benefit 
Organization of Kavala

117, Omonoias str.,  
65403 Kavala - Greece 
Τ.   +30   2510 831388
    +30 2510 831358
tourism@kavalagreece.gr

TOURIST 
INFORMATION 
CENTRE
T.  +30 2510 231011
touristinfo@kavalagreece.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 
Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καβάλας

Ομονοίας 117,  
Καβάλα, Τ.Κ. 65403
Τ.   2510 831388
    2510 831358
tourism@kavalagreece.gr

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
T.  2510 231011
touristinfo@kavalagreece.gr


