
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
CAMPING

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | PHILIPPEIO (3*) 
Κρηνίδες Καβάλας 
Krinides Kavalas
Τ.  +30 2510 517777
    +30 2510 516500
F.  +30 2510 518115
info@philippeio.gr
www. philippeio.gr

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
CLAY TREATMENT CENTER CAMPING
Τ.  +30 2510 516162 
F.  2510 518088
info@pilotherapia.gr 
 www.pilotherapia.gr

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
DOMAIN PAPADOPOULOU (3*) 
Κρυονέρι Καβάλας 
Krioneri, Kavala
Τ.  &  F.  +30 2510 611313
info@ktimapapadopoulou.gr 
www.ktimapapadopoulou.gr

ΛΥΔΙΑ | LYDIA (2*) 
Λυδία Καβάλας
Lydia Kavalas
Τ.  +30 2510 516961
     +30 2510 516960
F.  +30 2510 517930
info@hotel-lydia.gr 
www. hotel-lydia.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ | YANNIS (1*) 
Λασπόλουτρα Κρηνίδων Καβάλα 
Mud baths Krinides Kavala
Τ.  +30 2510 516450
F.  +30 2510 517361
info@yannis.gr
www. yannis.gr

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
FURNISHED RESIDENCES

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
HOTELS

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ROOMS FOR RENT

ΠΟΥ
ΘΑ ΜΕΙΝΩ

WHERE
            TO STAY

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / OPEN  > 1/6 - 15/10

162 χλμ από την Θεσσαλονίκη, 17 χλμ. 

από την Καβάλα, 19 χλμ από την Δράμα, 

678 χλμ. από την Αθήνα.

162 km from Thessaloniki, 17 km from Kavala,

19 km from Drama, 678 km from Athens. 

Υπάρχει καλό οδικό δίκτυο και τακτική συγκοινωνία 
με λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται 
δρομολόγια απευθείας στο Πηλοθεραπευτήριο 
από Καβάλα.

There is a good road network and regular bus 
service with intercity busses. 
During the summer months there are direct bus 
connections to the Clay treatment center from 
Kavala and Drama.

Στον χώρο λειτουργεί camping 4*, αναψυκτήριο-
ταβέρνα και υπάρχει η δυνατότητα για θεραπευτικό 
ή αναζωογονητικό μασάζ και χαλάρωση στο 
ανακαινισμένο μεταβυζαντινό λουτρό. Η γύρω 
περιοχή προσφέρεται για πολλές εκδρομές και 
περιηγήσεις, τόσο σε αξιοθέατα αρχαιολογικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος όσο και στη φύση όπως 
ο πολιτιστικός χώρος των Φιλίππων, το βαπτιστήριο 
της Αγίας Λυδίας, το φυσικό μονοπάτι της Παλιάς 
Καβάλας, το σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααρά) κ.α.     

Within the Clay Treatment center there is a 4* 
camping place, a refreshment bar-tavern and you 
can also get a therapeutic or rejuvenating massage. 
In addition, you can also relax in the renovated 
post-vyzantine bath. The surrounding area offers the 
opportunity for short trips and excursions to many 
archaelogical and cultural sightseeings as well as 
places of natural interest, such as the archaeological 
site of Philippi, the baptistery of St. Lydia, the Palia 
Kavala nature trail, the cave of the springs of Aggitis 
river (Maara) and more.

ΠΩΣ
ΘΑ ΠΑΩ

HOW
       TO GO

ΑΘΗΝΑ
ATHENS

678 km 162 km 19 km 17 km

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
THESSALONIKI

ΔΡΑΜΑ
DRAMA

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ

ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
CLAY TREATMENT CENTER

Τ.  +30 25210 32 734

ΔΡΑΜΑ / 
DRAMA

Τ.  +30 2510 223 593
ΚΑΒΑΛΑ / 

KAVALA

Τ.  +30 2510 222 294
ΚΑΒΑΛΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΑΘΗΝΑ
KAVALA > THESSALONIKI & ATHENS

ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

OTHER
                     ACTIVITIES

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ / BUSSES

Τ.   + 30 2510 831 388  |  F.  + 30 2510 831378
info@visitkavala.gr 
www.visitkavala.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
“ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117, 65 403, ΚΑΒΑΛΑ
MUNICIPALITY OF KAVALA
PUBLIC BENEFIT ORGANISATION “DIMOFELIA” 
117 OMONOIAS STR. 65 403, KAVALA

ΑΝΕΣΤΗΣ STUDIOS 
ANESTIS STUDIOS (3  )
Λυδία Καβάλας 
Lydia Kavalas
Τ.  &  F.  +30 2510 517067
studio@laspoloutra.com
www.laspoloutra.com

ΚΩΣΤΑΣ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
KOSTAS - DESPOINA (3  ) 
Λυδία Καβάλας 
Lydia Kavalas
Τ.  +30 2510 517641
info@lydiarooms.gr
www. lydiarooms.gr

ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
- ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 
KRINIDES CLAY TREATMENT 
& HYDROTHERAPY CENTER

Τ.  + 30 2510 516 162  |  F.  + 30 2510 518 088
info@pilotherapia.gr 
www.pilotherapia.gr

KRINIDES
MUDBATHS

www.pilotherapia.gr

ΠΗΛΟ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ
Krinides
Clay Treatment
Center

KAVALA
Days full
of Wellness

D
es

ig
ne

d 
by

:
Pl

ea
se

  R
ec

yc
le

 



> Ρευματολογικές διαταραχές 
   (φλεγμονώδεις αρθροπάθειες κ.α.)

> Μετατραυματική αγωγή (σε διαστρέμματα κ.α.)

> Γυναικολογικές παθήσεις 
   (διαταραχές εμμήνου κύκλου κ.α.)

> Καρδιαγγειακές παθήσεις (φλεβίτιδα κ.α.)

> Δερματικές παθήσεις (ψωρίαση κ.α.)

> Παθήσεις νευρικού συστήματος

> Στην αισθητική ως καλλυντικό σκεύασμα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ρευματοπάθειες, 
προβλήματα ΟΜΣΣ, Ινομυαλγία, 
πολλαπλές σκληρύνσεις, Οστεαρθρίτιδα 
ισχίου και γόνατος, εγκεφαλικά κ.α.

Rhematoid Arthritis, Rheumatism, Lumbar 
spine problems, Fybromyalgia, Multiple 
sclerosis, Knee and hip ostearthritis, 
Strokes, etc.

ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ HEALING CLAY

ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

THERMAL WATER

THERMAL WATER

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ 
HEALING CLAY

Φυσικές-Χημικές-Ορυκτολογικές ιδιότητες
Physical-Chemical-Mineralogical 
characteristics

Τυρφοειδής οργανικός 
θεραπευτικός πηλός Κρηνίδων Καβάλας
Krinides Turfic Organic Therapeutic 
clay of kavalaΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
         THERAPEUTIC 
INDICATIONS

The municipality of Kavala and the Public 
Benefit Organization “Dimofelia” feel a great 
responsibility for each visitor who wishes to 
take care his/ her health in the “therapeutic 
place” of Krinides”.

With a great sense of responsibility to the 
place and the people, we carried out all the 
necessary scientific studies and analyses. 
A special scientific committee of the state 
acknowledged the two valuable natural 
resources clay and water as “healing”, after 
the appropriate technical assessment.
 
The inclusion of clay therapy and 
hydrotherapy in the primary health care 
system of our country, gives a new dynamic 
in the field of health with the use of natural 
healing resources. 

In this leaflet, we provide all the data and 
the benefits of the natural healing resources 
of clay and water, as well as all necessary  
information for the health treatment at the 
“therapeutic place” of Krinides, Kavala.  

Dear friend,

Ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική 
Επιχείρηση “Δημωφέλεια” αισθάνονται 
ιδιαίτερη ευθύνη για κάθε επισκέπτη που 
επιθυμεί να φροντίσει την υγεία του στον 
“θεραπευτικό τόπο Κρηνίδων”.

Με υπευθυνότητα για τον τόπο και τους 
ανθρώπους πραγματοποιήσαμε όλες 
τις απαραίτητες επιστημονικές μελέτες 
και αναλύσεις. Έτσι ειδική επιστημονική 
επιτροπή της πολιτείας, μετά από 
αξιολόγηση, αναγνώρισε τους δύο 
πολύτιμους φυσικούς πόρους πηλό και νερό 
ως “ιαματικούς”.

Η ένταξη της πηλοθεραπείας και 
υδροθεραπείας στο πρωτοβάθμιο σύστημα 
υγείας της χώρας μας δίνει νέα δύναμη στον 
τομέα της υγείας με την χρησιμοποίηση των 
ιαματικών φυσικών πόρων.

Με σεβασμό στον επισκέπτη και τον 
αναγνώστη του εντύπου παραθέτουμε τα 
στοιχεία και τις ιδιότητες των ιαματικών 
φυσικών πόρων πηλού και νερού, καθώς 
και κάθε χρήσιμη πληροφορία που είναι 
αναγκαία για την αγωγή υγείας στον 
“θεραπευτικό τόπο” Κρηνίδων Καβάλας.

Αγαπητέ/-ή φίλε/η,

Ο φυσικός πόρος - πηλός και νερό 
Κρηνίδων - έχουν αναγνωριστεί ως 
ιαματικός πόρος από το ελληνικό κράτος.

The natural resource - Krinides clay and water - 
was recognised as healing by Greek Government.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
PROPERTIES

27°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΗΛΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
CLAY TEMPERATURE IN 
NATURAL RESERVOIR

7.30

7.50

PH

PH

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
CONDUCTIVITY

ΗΛΕΚΤΡ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
CONDUCTIVITY

720 μS/cm

315 μS/cm

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΙΜΟΥ ΠΗΛΟΥ
CHEMICAL COMPOSITION OF CLAY MINERALS
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28°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
WATER TEMPERATURE 

ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DOMINANT CHEMICHAL ELEMENTS
Ca, Mg, HCO3

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
RADIOACTIVE ELEMENTS
Rn=5,53, Ra < 1 και U<11

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/  
CHARACTERISTICS

Υπόθερμο, Ca, Mg, HCO3, 
Υποτονικό ιαματικό νερό 
Κρηνίδων Καβάλας
Hypothermal, Ca, Mg, HCO3, 
Hypotonic Krinides thermal 
water of Kavala  

ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΛΟ
CLAY MINERALS
Μοντμοριλονίτης, Καολίνης, Μοσχοβίτης κ.α.
Montmorillonite, Kaolinite, Muscovite etc.

TIPS 
   & SUGGESTIONS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
& ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

> The treatment should always be done on  
   an empty stomach.

> Before the clay therapy it is important for the bladder  
   and the bowels to be emptied.

> The duration of the clay application for each visit is  
   approximately 20-25 minutes.

> The clay is removed with thermal water  
   showering, lasting 3-5 minutes.  

> After the shower, a 30-50 minutes rest is recommended  
   while in a bathing robe.

> The full treatment cycle is complete after 12-15       
   treatments.

> During clay therapy sea bathing is contraindicated.

> Η αγωγή γίνεται πάντα με άδειο στομάχι.

> Πριν την πηλοθεραπεία είναι απαραίτητο να κενωθεί   
    η ουροδόχος κύστη και το έντερο.

> Η διάρκεια εφαρμογής για κάθε επίσκεψη κυμαίνεται   
    μεταξύ 20 και 25 λεπτών της ώρας.

> Η λάσπη απομακρύνεται με καταϊονισμό ιαματικού  
    νερού διάρκειας από 3 ως 5 λεπτά.

> Μετά το λουτρό συνιστάται η κατάλυση με λουτρικό  
    χιτώνα (μπουρνούζι) για 30 με 50 λεπτά.

> Ο κύκλος της πηλοθεραπείας συμπληρώνεται  
    με 12-15 επισκέψεις.

> Κατά τη διάρκεια της πηλοθεραπείας δεν  
    ενδείκνυνται τα θαλάσσια λουτρά.

> Rheumatologic disorders 
   (inflamatory arthritis etc.)

> Post-traumatic treatment (sprains etc.)

> Gyneacological disorders 
   (menstrual disorders etc.)

> Cardiovascular diseases (flebitis etc.)

> Skin diseases (psoriasis etc.)

> Diseases of the nervous system

> In cosmetics, as cosmetic product

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/  
CHARACTERISTICS


