
 

Ε
Λ
Λ
Α
Δ
Α

 

ΚΑΒΑΛΑ 
 δημιουργική πόλη  προορισμός αριστείας 

 

     
Πληροφορίες 

προσβασιμότητας 

Έκδοση: Δεκέμβριος 2020 



 
 

ΈΚΔΟΣΗ 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη 

+30 210 99 49 8 37  esaea@otenet.gr  www.esamea.gr 

 

Αθήνα, 2020 

Η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του Οδηγού απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή άδεια του 

εκδότη. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 

EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ 

Βέργας 4, Τ.Κ. 17673 Καλλιθέα, Αθήνα 

+30 210 82 10 895  info@euro-praxis.com  www.euro-praxis.com 

 

Φωτογραφία εξώφυλλου από shutterstock.com: Άποψη της πόλης της Καβάλας (παλιά και σύγχρονη) 

από το κάστρο (Ακρόπολη) της πόλης. 

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της Πράξης Άρση 

ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης δήμου Καβάλας 2014-2000 με τίτλο Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη-

τουριστικός προορισμός αριστείας (βλ. www.urbankavala.gr). Η Πράξη εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

  

mailto:esaea@otenet.gr
http://www.esamea.gr/
mailto:info@euro-praxis.com
http://www.euro-praxis.com/
https://kavala.gov.gr/o-dimos/erga-dimou/erga/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2014-2020/TestProject1-(11)
https://kavala.gov.gr/o-dimos/erga-dimou/erga/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2014-2020/TestProject1-(11)
http://www.urbankavala.gr/
https://www.eydamth.gr/index.php/extras/to-programma


 

3 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Ο παρών Οδηγός παρουσιάζει αξιοθέατα, υπηρεσίες και διευκολύνσεις που θα βρείτε 

στην πόλη της Καβάλας με αναλυτικές πληροφορίες για τη φιλικότητα και την 

προσβασιμότητά τους για τις διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Οι πληροφορίες αυτές, 

οι οποίες συλλέχθηκαν μεθοδικά με αυτοψίες στο πεδίο, απευθύνονται σε όλους, είτε 

την επισκέπτονται για πρώτη φορά, είτε ζουν εδώ. 

Οι εν λόγω αυτοψίες που διενεργήθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές σε 

συνεργασία με εκπροσώπους του τοπικού αναπηρικού κινήματος δεν είχαν ως στόχο 

να πιστοποιήσουν τη συμμόρφωση των ελεγχόμενων υποδομών με σχετικά πρότυπα 

και οδηγίες προσβασιμότητας. Με γνώση της ποικιλομορφίας των αναγκών των 

ατόμων με αναπηρία, σκοπός των επιθεωρήσεων ήταν να καταγραφούν μεθοδικά οι 

υφιστάμενες συνθήκες πρόσβασης, με αναφορά σε συγκεκριμένες μετρήσεις όπου 

κρίθηκε απαραίτητο, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος/αναγνώστης να έχει στη διάθεσή 

του τα απαραίτητα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εκτιμήσει ο ίδιος αν οι 

προτεινόμενες επιλογές είναι ή όχι κατάλληλες για την προσωπική του εξυπηρέτηση 

και ασφάλεια. 

Ο Οδηγός αυτός ευελπιστούμε να προσελκύσει και να διευκολύνει τον καθένα σας 

ξεχωριστά να επισκεφτείτε και να απολαύσετε χωρίς εμπόδια την Καβάλα. Να 

γνωρίσετε τις μοναδικές της παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα, τα ήθη και έθιμα, τα 

πολιτιστικά ενδιαφέροντα και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της περιοχής και να 

την αγαπήσετε όπως της αξίζει. 

Επισημαίνεται ότι ο παρών οδηγός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας και ως εκ τούτου εστιάζει κυρίως στην Περιοχή 

Παρέμβασης της Στρατηγικής, δηλαδή στις συνοικίες Αγίου Ιωάννη, κέντρου, Αγίου 

Νικολάου και Παναγιάς, το μεγαλύτερο μέρος των συνοικιών Αγίου Παύλου και Αγίου 

Γεωργίου και ένα μικρό́ μέρος της συνοικίας «Σούγιολου». Εντούτοις, ιδιαίτερα 

σημαντική́ είναι η σύνδεση της Περιοχής Παρέμβασης με σημαντικές περιοχές του 

δήμου, όπως ο αρχαιολογικός χώρος Φίλιππων και το βαπτιστήριο της Λυδίας. 

https://accesskavala.gr/el/record/279
https://accesskavala.gr/el/record/279
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Τι είναι οι κωδικοί QR στον Οδηγό; 

Όπως θα δείτε, στον Οδηγό γίνεται εκτενώς χρήση κωδικών 

γρήγορης απόκρισης ή αλλιώς κωδικοί QR (Quick Response 

Codes), οι οποίοι λειτουργούν σαν barcodes τα οποία μπορεί 

κανείς να σκανάρει με την κάμερα της συσκευής του για 

γρήγορη πρόσβαση σε διευθύνσεις web χωρίς να χρειάζεται να 

πληκτρολογείτε ή να θυμάστε τη διεύθυνση. 

Έτσι, για παράδειγμα, σκανάροντας τον κωδικό QR που θα βρείτε δίπλα στην 

περιγραφή ενός μουσείου, και εφόσον η συσκευή σας έχει πρόσβαση στο Internet 

(π.χ., είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi ή κάνει χρήση δεδομένων mobile Internet), 

αυτόματα θα ανοίξει μια σελίδα (στον ιστότοπο www.accesskavala.gr) με επιπλέον 

πληροφορίες από αυτές στον Οδηγό, όπως η θέση στον χάρτη, πρόσθετες 

φωτογραφίες, αναλυτικές εκθέσεις προσβασιμότητας, συμπληρωμένα φύλλα 

επιθεώρησης, κ.λπ. 

 

Η πρότασή μας για εύκολη χρήση του Οδηγού 

Για την εύκολη και πρακτική χρήση του Οδηγού συνιστάται: 

Είτε να έχετε μαζί σας τον Οδηγό σε εκτυπωμένη μορφή και με τη συσκευή σας να 

σκανάρετε του κωδικούς όποτε σας χρειαστεί (π.χ., στον δρόμο, στο καφέ, κ.λπ.). 

Είτε απευθείας να ανοίξετε το αρχείο στη συσκευή σας και να χρησιμοποιείτε τους 

κωδικούς ως απλούς συνδέσμους, χωρίς να χρειάζεται να τους σκανάρετε (π.χ. απλά 

με κλικ στο PDF ή με Ctrl + κλικ στο Word). 

Πως σκανάρετε κωδικούς QR 

Για iPhone. Ανοίξτε την ενσωματωμένη εφαρμογή κάμερας και στη συνέχεια στρέψτε 

την κάμερα στον κωδικό QR (σαν να θέλατε να τον φωτογραφήσετε). Στην κορυφή 

της οθόνης θα υπάρξει μια ειδοποίηση που θα σας δείξει την πηγή της σελίδας και 

αν την επιλέξετε, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα. 

Για Android. Ανοίξτε την ενσωματωμένη εφαρμογή κάμερας (στην οποία θα πρέπει 

να έχετε ενεργοποιημένο το Bixby Vision) και μετά εστιάστε στον κωδικό QR (σαν να 

http://www.accesskavala.gr/
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θέλατε να τον φωτογραφήσετε). Από τη στιγμή που η κάμερα θα «δει» τον κωδικό, 

αυτόματα θα ανοίξει η σχετική σελίδα. 

Επιπλέον, στο Google Play Store (Android) και στο App Store (iPhone) θα βρείτε 

πλήθος εφαρμογών. 

Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός φωτίζεται επαρκώς. Κατά τη σάρωση, 

κρατήστε το τηλέφωνο σταθερά και βρείτε τη σωστή απόσταση ώστε το 

εικονοσκόπιο της εφαρμογής να εστιάσει σωστά στον κωδικό. Βεβαιωθείτε ότι ο 

κωδικός εμφανίζεται ολόκληρος στο σκόπευτρο. 



 

6 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγικό σημείωμα ..................................................... 3 

Λίγα λόγια για την Καβάλα ........................................... 10 

Πως θα έρθετε .............................................................. 13 

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά του Αιγαίου .............. 15 

Τουρισμός στην Καβάλα ............................................... 16 

Χρήσιμες πληροφορίες για την Καβάλα ....................... 17 

Διαμονή ........................................................................ 19 

Μετακινήσεις ................................................................ 30 

Με τα πόδια στην πόλη................................................ 33 

Αξιοθέατα ..................................................................... 40 

Παραλίες & Ακτές ......................................................... 68 

Εστίαση & Διασκέδαση ................................................. 78 

Φεστιβάλ, Γιορτές & Εκδηλώσεις ................................. 83 

Αγορά - Ψώνια ............................................................. 85 

Δημόσιες Υπηρεσίες ..................................................... 87 

Μέριμνα ........................................................................ 88 

Υγεία & Ευεξία ............................................................. 92 

Αθλητισμός ................................................................... 95 

Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις .... 96 

 



 

7 

 

 

 

Προσβάσιμο αρχείο Adobe PDF 

Το παρόν ελέγχθηκε με το εργαλείο Adobe Accessibility Checker και δε 

βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 

Σημείωση: Ο παρών Οδηγός έχει μεταγραφεί και διατίθεται στις εξής 

εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές: 

 Προσβάσιμο αρχείο Adobe PDF 

 Προσβάσιμο αρχείο MS Word 

 Ισοδύναμη μορφή απλού κειμένου (μορφότυπο TXT) 

 Ισοδύναμη ακουστική έκδοση MP3, με συνθετική φωνή μέσω 

τεχνολογίας ΤΤS  

(αγγλ. text-to-speech) 

 Προσβάσιμου HTML σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, σε επίπεδο 

συμμόρφωσης AA 

 Ισοδύναμη έκδοση έτοιμη προς εκτύπωσης για αμβλύωπες  

(αγγλ. Large Print) 

Κατεβάστε 

όποια έκδοση ταιριάζει στις ανάγκες σας 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/260
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Αποποίηση ευθύνης 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες. Παρά 

το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την παροχή όσο το δυνατόν 

ακριβέστερης πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας των υποδομών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό, μέχρι 

την ημερομηνία της έκδοσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε μπορεί να 

θεωρηθεί υπόλογος για τυχόν αλλαγές ή παραλήψεις ή ανακρίβειες που πιθανόν να 

υπάρχουν. 

Ενδέχεται, από την έκδοση του Οδηγού έως σήμερα, κάποιοι προορισμοί να έχουν 

τροποποιήσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους ως προς την προσβασιμότητά τους 

για επισκέπτες με αναπηρία, και επίσης τα ωράρια λειτουργίας και οι πολιτικές 

τιμοκαταλόγου τους να παρουσιάζουν αλλαγές. 

Παρακαλείστε, πριν την επίσκεψή σας, όπως επικοινωνήστε απ’ ευθείας με τοπικούς 

αρμόδιους, ώστε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για εσάς. 

Αν κάποια από τις πληροφορίες αυτού του Οδηγού χρειάζεται επικαιροποίηση, 

παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας με email στο 

accesskavala@gmail.com. 

Η μη παρουσίαση ενός προορισμού στον παρόν Οδηγό, για παράδειγμα επειδή δεν ήταν 

δυνατή η επικοινωνία με τους σχετικούς αρμόδιους, δε συνεπάγεται ότι ο προορισμός 

αυτός είναι μη προσβάσιμος ή μη φιλικός για επισκέπτες με αναπηρία. 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δε φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες που προέρχονται από τους ιδιώτες.  

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν εμπλέκεται και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

των προβαλλομένων σημείων και υποδομών. 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν εμπλέκεται στην όποια συναλλαγή μεταξύ των προβαλλομένων 

υποδομών και των επισκεπτών.  

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών 

τόπων τρίτων που αναφέρονται στον Οδηγό και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται οτιδήποτε 

σχετικά με αυτούς. Κάθε διασύνδεση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων γίνεται με 

αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.  

 

mailto:accesskavala@gmail.com
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Σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρία 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν. 3868/2010, 4235/2014 και 4238/2014), 

επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων οδηγών τυφλών και των σκύλων βοηθών ατόμων 

με αναπηρία παντού. Όμως, οι σκύλοι αυτοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως τέτοιοι. 

Στον Οδηγό αναφέρονται οι επιχειρήσεις που, εν αγνοία του νόμου, δήλωσαν πως δεν 

δέχονται σκύλους οδηγούς ή σκύλους βοηθούς, ώστε οι υποψήφιοι επισκέπτες να είναι 

πλήρως ενημερωμένοι για τη στάση που ενδέχεται να συναντήσουν. 

 

Ορολογία 

WC ΑμεΑ: Ειδικά διαμορφωμένο WC που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ατόμων με 

αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Δωμάτιο ΑμεΑ: Ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ή κατοικία προσωρινής διαμονής που 

προορίζεται για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμων με αναπηρικό 

αμαξίδιο. 

Ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ: Ειδικές θέσεις που φέρουν κατάλληλη 

σήμανση και προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση οχημάτων ατόμων με αναπηρία. 

Προσβάσιμος χώρος: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Όπου 

υπάρχουν προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής αναφέρονται ρητά. 

Προσβάσιμη πισίνα/παραλία: Όταν αναφέρεται ότι η πισίνα ενός καταλύματος ή μια 

παραλία/ακτή είναι προσβάσιμη, νοείται ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στους γύρω 

χώρους με αμαξίδιο. Δεν εννοείται ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την είσοδο χρηστών 

αμαξιδίου στο νερό, εκτός εάν αυτό επισημαίνεται ρητά. 

Προσβάσιμος ανελκυστήρας: Ως προσβάσιμοι αναφέρονται οι ανελκυστήρες που 

βρέθηκαν να έχουν ικανοποιητικό άνοιγμα πόρτας (αυτόματο και άνω των 82 εκ.), 

ικανοποιητικές διαστάσεις ελεύθερου χώρου τόσο μπροστά όσο και στο εσωτερικό του 

θαλάμου, πίνακα χειρισμού σε κατάλληλο ύψος για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, και 

λοιπές προδιαγραφές για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής (ανάγλυφα κουμπιά, 

οπτική ή/και ακουστική αναγγελία ορόφων, κ.λπ.). 
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Λίγα λόγια για την Καβάλα 

H Καβάλα είναι παραθαλάσσια πόλη, κτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του 

όρους Σύμβολο, στην Ανατολική Μακεδονία, ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την 

Αλεξανδρούπολη. 

Η πόλη ιδρύθηκε από αποίκους Θασίους τον 7ο π.Χ. αιώνα και αρχικά είχε το όνομα 

«Νεάπολις». Ήταν μέλος της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας μέχρι την κατάκτησή της από 

τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, ο οποίος ίδρυσε τους Φιλίππους (σημερινές 

Κρηνίδες) που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Το 54 μ.Χ. αποβιβάζεται 

στην Νεάπολη ο Απόστολος Παύλος και ιδρύει στους Φιλίππους την πρώτη 

Χριστιανική Εκκλησία στην Ευρώπη. Στα Βυζαντινά χρόνια, μετονομάζεται σε 

Χριστούπολη, ενώ το 1380 και έπειτα από την Οθωμανική Κατάκτηση, παίρνει το 

όνομα Καβάλα που φέρει ως σήμερα. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ξεκίνησε η καπνοκαλλιέργεια στην Καβάλα, αποτελώντας 

αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης για πάνω από 150 χρόνια, καθώς και 

τον λόγο που η πόλη είναι πλούσια και ευημερούσα. Από το 1918, στην Καβάλα 

λειτουργούν περίπου 50 καπνοβιομηχανίες, ενώ οι 160 αποθήκες καπνού 

απασχολούσαν τους μισούς εργάτες καπνού της χώρας (περίπου 14.000). Ωστόσο, η 

παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929, το γεγονός πως το συγκεκριμένο 

επάγγελμα έγινε λιγότερο «προστατευμένο» και η απόσυρση πολλών αντρών από την 

καπνοβιομηχανία οδήγησε το μεγαλύτερο κέντρο καπνού των Βαλκανίων σε μεγάλη 

πτώση. 

Στις μέρες μας, αποτελεί έδρα του δήμου Καβάλας και πρωτεύουσα της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας. Διαθέτει ένα από μεγαλύτερα επιβατικά λιμάνια (Απόστολος 

Παύλος) της Ελλάδας και έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς λιμένες της 

χώρας και της Μεσογείου (Εμπορικός Λιμένας ΦΙΛΛΙΠΟΣ Β'). Επίσης διαθέτει μια από 

τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες στη Μεσόγειο με διακίνηση εμπορίου εγχώρια αλλά και 

σε διεθνές επίπεδο. 

Ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι το κέντρο της παραγωγής, επεξεργασίας και 

εμπορίας μαρμάρων στη χώρα μας, να παράγει λιπάσματα, με τη μεγαλύτερη 

βιομηχανία λιπασμάτων στην Ελλάδα, να παράγει και εξάγει-κυρίως στην Ευρώπη- 

γεωργικά προϊόντα (σταφύλια και σπαράγγια) και να αποτελεί το σημαντικότερο 

τουριστικό προορισμό ανατολικώς της Θεσσαλονίκης, με περίπου 500.000 επισκέπτες 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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Η Καβάλα είναι ένας τόπος που η φύση έχει προικίσει με σπάνια ομορφιά, με 

πλούσια ιστορία, ένδοξο παρελθόν και πολλά αξιοθέατα και μνημεία που αξίζει να 

επισκεφτείτε. Στην Καβάλα, στη γύρω περιοχή και στη Θάσο, υπάρχουν και 

ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτών με καταγάλανα νερά και άσπρη άμμο που σίγουρα, θα 

εντυπωσιάσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/150
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Περισσότερα για την ιστορία της 

https://cutt.ly/Abm9qho (PDF) 

https://cutt.ly/IbWhO1s (HTML) 

Χρήσιμοι χάρτες 

Έντυπος: https://cutt.ly/gbmN9FJ Διαδραστικός: https://cutt.ly/JbTNZlm 

Αναλυτικός: https://cutt.ly/WbmMmbm 

Δορυφορικός: https://cutt.ly/BbmVWEa 

Tου Νομού: https://cutt.ly/bbm1fg0 

Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

www.kavala.gov.gr 

https://cutt.ly/Abm9qho
https://cutt.ly/IbWhO1s
https://cutt.ly/gbmN9FJ
https://cutt.ly/JbTNZlm
https://cutt.ly/WbmMmbm
https://cutt.ly/BbmVWEa
https://cutt.ly/bbm1fg0
http://www.kavala.gov.gr/
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Πως θα έρθετε 
 

Με αυτοκίνητο 

Η Καβάλα απέχει γύρω στα 650 χλμ. 

από την Αθήνα και 150 χλμ. από τη 

Θεσσαλονίκη και είναι εύκολα 

προσβάσιμη οδικώς μέσω ενός 

υπερσύγχρονου διεθνή 

αυτοκινητόδρομου κλειστού τύπου, 

της Εγνατίας Οδού. 

 

 

Με λεωφορείο 

Επιπλέον, υπάρχει 

και η επιλογή να 

φτάσετε στην 

Καβάλα με 

υπεραστικές συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ) από 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Ξάνθη 

και Αλεξανδρούπολη. 

 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - 

TOURS Α.Ε. 

 +30 2510 833744 

 info@ktelkavalas.gr 

 www.ktelkavalas.gr  

 

 

Σταθμαρχείο Καβάλας 

 Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 4, 

65403 Καβάλα 

 +30 2510 222294 (Αθήνας-

Θεσσαλονίκης),  

+30 2510 223593 (Δράμας-Ξάνθης-

Ελευθερούπολης-Χρυσούπολης, Νέας 

Περάμου & τοπικά) 

 

Σταθμαρχείο Ελευθερούπολης 

 +30 25920 23222 

 

Σταθμαρχείο Θάσου 

 +30 25930 22162 

 

Με αεροπλάνο 

Επίσης, στα 30 χιλιόμετρα ανατολικά 

της πόλης υπάρχει το Διεθνές 

Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας 

Αλέξανδρος», το οποίο συνδέει 

αεροπορικώς την πόλη με εγχώριους 

και ευρωπαϊκούς προορισμούς με 

τακτικές πτήσεις, καθώς και πτήσεις 

charter. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/154
mailto:info@ktelkavalas.gr
http://www.ktelkavalas.gr/
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 Επαρχιακή Οδός 

Νέας Καρβάλης, 

64200 Χρυσούπολη 

 +30 25910 53400 

(Τηλεφωνικό 

Κέντρο) 

 d5ist@hcaa.gr 

 www.kva-airport.gr 

 

 

Με πλοίο 

Αν κάποιος θέλει να 

ταξιδέψει με πλοίο 

από την Αττική, 

υπάρχει η 

ακτοπλοϊκή σύνδεση 

μεταξύ του Λαυρίου και της Καβάλας 

4 φορές την εβδομάδα με τη διάρκεια 

του ταξιδιού να κυμαίνεται από 16 

μέχρι 21 ώρες. 

 

 

Με τρένο 

Τέλος, μπορεί κανείς να ταξιδέψει και 

με τρένο αλλά θα χρειαστεί να 

αποβιβαστεί στη Δράμα (36 χλμ. 

απόσταση από την Καβάλα). 

 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

 14511 

https://accesskavala.gr/el/record/151
https://accesskavala.gr/el/record/152
mailto:d5ist@hcaa.gr
http://www.kva-airport.gr/
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Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με  

νησιά του Αιγαίου 
 

Από το λιμάνι της Καβάλας 

Οι ακτοπλοϊκές 

συνδέσεις του 

λιμανιού της 

Καβάλας 

περιλαμβάνουν 

απευθείας δρομολόγια προς 

τουλάχιστον 20 λιμάνια σε νησιά του 

Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου.  

Τα περισσότερα δρομολόγια πλοίων 

από την Καβάλα είναι προς τη Λήμνο 

και τον Άγιο Ευστράτιο. Ακόμα και τον 

χειμώνα υπάρχουν αρκετά 

εβδομαδιαία δρομολόγια για αυτά τα 

δύο νησιά.  

Επίσης από την Καβάλα υπάρχουν 

δρομολόγια προς τη Λέσβο, τη Χίο, τη 

Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους. 

Υπάρχει τουλάχιστον 1 εβδομαδιαίο 

δρομολόγιο που συνδέει αυτά τα 

νησιά με την Καβάλα. 

 

Λιμεναρχείο Καβάλας 

  +30 2513 505430 &  

+30 2510 223716 & 108 

 

Από το λιμάνι της Κεραμωτής 

Στα 40 χιλιόμετρα 

από το κέντρο της 

Καβάλας, δίπλα στο 

αεροδρόμιο, 

βρίσκεται το λιμάνι 

της Κεραμωτής, όπου ξεκινούν πολύ 

συχνά δρομολόγια πλοίων για τη 

Θάσο, η οποία, με τους πολλαπλούς 

αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, 

αρχαίο λιμάνι, αρχαία αγορά, αρχαίο 

θέατρο κ.τ.λ.), τις ιερές μονές και τα 

πολλά μοναστήρια σε συνδυασμό με 

την υπέροχη ακτογραμμή της, δέχεται 

πολλές εκατοντάδες χιλιάδες 

τουρίστες ετησίως. 

 

Λιμεναρχείο Κεραμωτής 

 +30 25910 51204 

https://accesskavala.gr/el/record/155
https://accesskavala.gr/el/record/153
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Τουρισμός στην  

Καβάλα 

Ο Νομός της Καβάλας είναι 

προσφιλής τόπος τουρισμού για 

Έλληνες και ξένους, κυρίως 

Βαλκάνιους, Ρώσους και Τούρκους, 

καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής 

ανοδική πορεία επισκεπτών που 

ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο 

ετησίως. 

Σκαρφαλωμένη στους πρόποδες του 

όρους Σύμβολο η Καβάλα, σαν ένα 

μπαλκόνι στο Αιγαίο, ανοίγει την 

αγκαλιά της, έτοιμη να σας δεχθεί και 

να σας μυήσει στα μυστικά της. Να 

σας ταξιδέψει από την αρχαιότητα 

στο σήμερα, να σας διηγηθεί ιστορίες 

από το παρελθόν, όταν συνάντησε το 

Φίλιππο Β’, τον Απόστολο των Εθνών 

Παύλο και τον Βαλή (κυβερνήτη) της 

Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή, να σας πάρει 

από το χέρι και να σας ανεβάσει στα 

στενά λιθόστρωτα σοκάκια της παλιάς 

πόλης της Παναγίας μέχρι ψηλά στο 

Φρούριο, να σας φανερώσει 

ακρογιαλιές πρωτόγνωρης ομορφιάς 

και κοντινούς προορισμούς για 

αποδράσεις γεμάτες συγκινήσεις, να 

σας διασκεδάσει στα φεστιβάλ και τις 

πολυάριθμες πολιτιστικές της 

εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, και να σας κεράσει ολόφρεσκα 

ψάρια, τσίπουρο και κουραμπιέδες. 

Εκτός από την καταγάλανη θάλασσα 

και τις καθαρές αμμουδερές ακτές, 

την πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή, 

τις ποικίλες ιαματικές πηγές ο Νομός 

Καβάλας είναι και τόπος χριστιανικού 

και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Πολύ κοντά στη Καβάλα βρίσκεται η 

αρχαία πόλη των Φιλίππων, στο 

δρόμο της Παλαιάς Εγνατίας Οδού, ο 

σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος 

της Ανατολικής Μακεδονίας με το 

αρχαίο θέατρο και κάστρο. Εκεί 

διεξήχθη το 42 π.Χ. η γνωστή μάχη 

των Φιλίππων μεταξύ των δολοφόνων 

του Ιούλιου Καίσαρα και των πιστών 

στρατηγών της Ρώμης Αντώνιου και 

Οκτωβριανού με την επικράτηση των 

τελευταίων. 

Η αρχαία Αμφίπολη, στις όχθες του 

ποταμού Στρυμόνα και επί της 

αρχαίας Εγνατίας Οδού, αποτελεί 

σημείο αναφοράς με το ιστορικό 

μνημείο του Λέοντα της Αμφίπολης 

και τους μεγάλης αρχαιολογικής αξίας 

Μακεδονικούς τάφους. Ένας ακόμα 

αρχαιολογικός χώρος είναι η 

Βυζαντινή Ανακτορούπολης στον 

σημερινό χώρο της Νέας Περάμου.  

YouTube: 

https://cutt.ly/DbTQWsT 

Πληροφοριακό 

έντυπο:  

https://cutt.ly/9bmBfcH 

https://accesskavala.gr/el/record/156
https://cutt.ly/DbTQWsT
https://cutt.ly/9bmBfcH
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Χρήσιμες πληροφορίες για την Καβάλα 
 

Ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης 

ανέρχεται στους 58.790 κατοίκους, ενώ 

συνολικά ο δήμος Καβάλας έχει 70.501 

κατοίκους (σύμφωνα με απογραφή του 

2011). 

Η Καβάλα είναι μία αρκετά μεγάλη πόλη 

με καλό οδικό δίκτυο και με όλες τις 

σύγχρονες ανέσεις και υποδομές. 

Διαθέτει τράπεζες, πρατήρια βενζίνης, 

φαρμακεία, γενικό νοσοκομείο και 

supermarkets.  

Επίσης, στην πόλη λειτουργούν και 

τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδας. 

 

Ψώνια-Αγορά (shopping) 

Καταστήματα: 

• ΔΕ-ΣΑ: 08.00-14.00 και 

• ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ: 18.00-21.00 (θερινή 

περίοδο) και  

17.30-20.30 (χειμερινή περίοδο) 

Σουπερμάρκετ (θερινή & χειμερινή 

περίοδο): 

• ΔΕ-ΠΑ: 08.00-21.00 

• ΣΑ: 08.00-20.00 

Τουριστικά, σουβενίρ & 

ζαχαροπλαστεία: ευέλικτο ωράριο. 

Λαϊκή αγορά: ΣΑ πρωί στο παρκινγκ της 

Νομαρχίας. 

Φαρμακεία 

Βρείτε εδώ όλα τα φαρμακεία της 

Καβάλας: https://cutt.ly/FbT1iGW 

Διανυκτερεύοντα και διημερεύοντα 

φαρμακεία: www.vrisko.gr/efimeries-

farmakeion/kabala 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα 

• Ευρωπαϊκός Αριθμός Άμεσης 

Δράσης: 112 

• Αστυνομία – Άμεση Δράση: 100 

• Άμεση βοήθεια (ΕΚΑΒ): 166 & +30 

2513 501688 

• Πυροσβεστική: 199 

• Δασοπυρόσβεση: 1591 

• Τουριστική Αστυνομία: 171 (1571) 

• Τουριστική Αστυνομία Καβάλας: 

+30 2510 622246 

• Δημοτική Αστυνομία: +30 2513 

500220 & 2510 500221 

• Δ.Ε.Η: 1050 (Βλάβες), +30 2510 

242505 (Κέντρο) 

• Ε.Ο.Τ.: +30 2510 227409 

https://www.ihu.gr/
https://www.ihu.gr/
https://accesskavala.gr/el/record/199
https://accesskavala.gr/el/record/199
https://cutt.ly/FbT1iGW
http://www.vrisko.gr/efimeries-farmakeion/kabala
http://www.vrisko.gr/efimeries-farmakeion/kabala
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Κέντρο 

Πληροφόρησης 

Επισκεπτών 

 Πλατεία 

Ελευθερίας, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 231011 

 touristinfo@kavalagreece.gr 

Το Κέντρο Πληροφόρησης 

Επισκεπτών αποτελεί μια δομή της 

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ η οποία λειτουργεί από 

το 2003 και καλύπτει τις ανάγκες της 

τουριστικής πληροφόρησης για το 

Δήμο Καβάλας και την ευρύτερη 

περιοχή.  

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της 

πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας (Ελ. 

Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη γωνία), 

εξυπηρετώντας τους επισκέπτες αλλά 

και τους κατοίκους της πόλης. 

 

Ώρες λειτουργίας: 

• ΔΕ-ΣΑ: 08.00-21.00 (θερινή 

περίοδο) 

• ΔΕ-ΣΑ: 08.00-20.30 (χειμερινή 

περίοδο) 

 

Υπηρεσίες 

• Πληροφορίες  

• Αναμνηστικά  

• Εκδόσεις 

• Έντυπα 

• Κρατήσεις 

• Εκδρομές 

• Περιηγήσεις 

 

 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

 Ομονοίας 117, 65402 Καβάλα 

 +30 2510 831388 & 831398 

 www.kavalagreece.gr 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/66
https://accesskavala.gr/el/record/157
mailto:touristinfo@kavalagreece.gr
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/65
http://www.kavalagreece.gr/
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Διαμονή 
 

 

Η περιοχή της Καβάλας διαθέτει πολλά 

και ποικίλα τουριστικά καταλύματα 

όλων των κατηγοριών. 

Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να 

διαμείνει σε ξενοδοχείο, σε 

ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή διαμέρισμα, 

να έχει θέα στη θάλασσα ή στο βουνό, 

να διαμείνει σε πολυτελή δωμάτιο ή σε 

bungalows, να βρίσκεται κοντά στο 

κέντρο της πόλης και την αγορά ή να 

απολαύσει την ηρεμία της θάλασσας, 

του βουνού, του χωριού ή της 

συνοικίας της Παλιάς Πόλης. 

Κατάλογος με εγκεκριμένα καταλύματα 

στην Καβάλα και την ευρύτερη 

περιοχή: https://cutt.ly/tbT5zXz (αρχείο 

Word). 

Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας 

 +30 2510 600060 & 600250 

 info@kavala-hotels.gr 

 www.kavala-hotels.gr 

Στον ιστότοπο του Συνδέσμου θα 

βρείτε στοιχεία για τις επιχειρήσεις – 

μέλη του που βρίσκονται κυρίως στην 

πόλη, αλλά και στην υπόλοιπη 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (πλην 

Θάσου), καθώς και γενικές 

πληροφορίες για την περιοχή της 

Καβάλας. 

 

Ένωση Ξενοδόχων Θάσου 

 +30 25930 23610 

 www.thassos-hotels.com & 

https://cutt.ly/jbT60Cq 

Στον ιστότοπο της Ένωσης θα βρείτε 

πληροφορίες για τα καταλύματα του 

νησιού της Θάσου. 

 

https://cutt.ly/tbT5zXz
mailto:info@kavala-hotels.gr
http://www.kavala-hotels.gr/
http://www.thassos-hotels.com/
https://cutt.ly/jbT60Cq
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Ξενοδοχεία 

 

ACROPOLIS (2 αστέρων) 

0,1 χλμ. από το κέντρο 

 Ελ. Βενιζέλου 29, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 223543 

 hotel-acropolis@hotmail.com  

 www.hotel-acropolis.com  

Σε κεντρική τοποθεσία στην Καβάλα, 

το Hotel Acropolis προσφέρει 

κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-

Fi και θέα στο λιμάνι, το κάστρο ή την 

πόλη. 

Booking 7,7  

TripAdvisor #21 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

 

AIROTEL GALAXY (4 αστέρων) 

0,2 χλμ. από το κέντρο 

 Ελ. Βενιζέλου 27, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 224812 

 info@airotel.gr  

 www.airotel.gr  

Το Airotel Galaxy βρίσκεται σε 

κεντρική τοποθεσία στην Καβάλα, 

κοντά σε καταστήματα, εστιατόρια και 

μπαρ και προσφέρει βεράντα με θέα 

στην πόλη και τη θάλασσα. 

Booking 8,6  

TripAdvisor #2 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

HOTEL IMARET (5 αστέρων) 

0,5 χλμ. από το κέντρο 

 Θ. Πουλίδου 30, 65110 Καβάλα 

 +30 2510 620151 

 info@imaret.gr  

 www.imaret.gr  

Στεγάζεται σε ένα ιστορικό μνημείο, 

σε μια μοναδική τοποθεσία. Έχει 

ανακαινιστεί με γούστο, συνδυάζοντας 

αυθεντική οθωμανική αρχιτεκτονική με 

σύγχρονη πολυτέλεια. 

Booking 9,4  

TripAdvisor #3 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/158
https://accesskavala.gr/el/record/159
https://accesskavala.gr/el/record/160
mailto:hotel-acropolis@hotmail.com
http://www.hotel-acropolis.com/
mailto:info@airotel.gr
http://www.airotel.gr/
mailto:info@imaret.gr
http://www.imaret.gr/
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ΩΚΕΑΝΙΣ (3 αστέρων) 

0,5 χλμ. από το κέντρο 

 Ερυθρού Σταυρού 32, 65403 

Καβάλα 

 +30 2510 221981-5 

 info@oceaniskavala.gr  

 www.oceaniskavala.gr  

Το Oceanis Hotel βρίσκεται σε 

κεντρική τοποθεσία, ακριβώς 

απέναντι από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο. 

Booking 8,4  

TripAdvisor #5 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

ΕΣΠΕΡΙΑ (3 αστέρων) 

0,7 χλμ. από το κέντρο 

 Ερυθρού Σταυρού 44, 65403 

Καβάλα 

 +30 2510 229621-4 

 info@esperiakavala.gr  

 www.esperiakavala.gr  

Το Esperia Hotel βρίσκεται σε κεντρική 

τοποθεσία στην πανέμορφη Καβάλα 

και προσφέρει θέα στην παραλία της 

Ραψάνης. Διαθέτει ηλιόλουστη 

βεράντα, καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους. 

Booking 8,3  

TripAdvisor #7 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

ΝΕΦΕΛΗ (2 αστέρων) 

0,7 χλμ. από το κέντρο 

 Ερυθρού Σταυρού 50, 65403 

Καβάλα 

 +30 2510 227441-4 

 info@nefeli.com.gr  

 www.nefeli.com.gr 

Το ξενοδοχείο Nefeli είναι ιδανικό για 

όσους αναζητούν ένα κατάλυμα με 

εύκολη πρόσβαση στην καρδιά της 

πόλης, καθώς βρίσκεται σε κεντρική 

τοποθεσία. Πλήρως ανακαινισμένο, σε 

κλασσικό στυλ, διαθέτει και δωμάτια 

με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Οι 

επισκέπτες μπορούν επίσης να 

απολαύσουν καφέ, ποτά και σνακ στο 

μπαρ που βρίσκεται στο ισόγειο του 

ξενοδοχείου. 

TripAdvisor #18 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

https://accesskavala.gr/el/record/161
https://accesskavala.gr/el/record/162
https://accesskavala.gr/el/record/163
mailto:info@oceaniskavala.gr
http://www.oceaniskavala.gr/
mailto:info@esperiakavala.gr
http://www.esperiakavala.gr/
mailto:info@nefeli.com.gr
http://www.nefeli.com.gr/
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VILA ROZA (2 αστέρων) 

0,9 χλμ. από το κέντρο 

 Βελισσαρίου 4, 65403 Καβάλα 

 +359 88 571 0375 

To VILA ROZA (вила РОЗА) βρίσκεται 

στην Καβάλα και προσφέρει 

εστιατόριο, δωρεάν ποδήλατα, 

γυμναστήριο και μπαρ. 

TripAdvisor #16 ξενοδοχείο  

στην Καβάλα 

 

 

 

 

EUROPA (2 αστέρων) 

1,5 χλμ. από το κέντρο 

 Ειρήνης Αθηναίας 20, 65404 

Καβάλα 

 +30 2510 241227 

 info@hoteleuropa-kavala.gr  

 www.hoteleuropa-kavala.gr  

Το Hotel Europa είναι ένα 

οικογενειακά διοικούμενο ξενοδοχείο 

που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,5 

χλμ. από το κέντρο της πόλης και το 

λιμάνι της Καβάλας. 

Booking 8,9  

TripAdvisor #9 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/164
https://accesskavala.gr/el/record/165
mailto:info@hoteleuropa-kavala.gr
http://www.hoteleuropa-kavala.gr/
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EGNATIA CITY HOTEL & SPA  

(4 αστέρων) 

2 χλμ. από το κέντρο 

 

 7ης Μεραρχίας 139, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 600250 

 info@egnatiahotel.gr 

 www.egnatiahotel.gr 

Το Egnatia βρίσκεται στην κορυφή του 

λόφου της Καβάλας, μόλις 5 λεπτά 

οδικώς από το κέντρο της πόλης. 

Προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο 

Booking 8,7  

TripAdvisor #4 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

LUCY 

(5 αστέρων) 

2,5 χλμ. από το κέντρο 

 

 Υακίνθου, Καλαμίτσα, 65404 

Καβάλα 

 +30 2510 600060 

 info@lucyhotel.gr 

 www.lucyhotel.gr 

Κτισμένο σε μοναδική τοποθεσία στο 

δυτικό άκρο της πόλης, στην άκρη του 

ακρωτηρίου της Καλαμίτσας. 

Προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο 

Booking 8,4  

TripAdvisor #1 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

https://accesskavala.gr/el/record/166
https://accesskavala.gr/el/record/167
mailto:info@egnatiahotel.gr
http://www.egnatiahotel.gr/
mailto:info@lucyhotel.gr
http://www.lucyhotel.gr/
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

(3 αστέρων) 

2,5 χλμ. από το κέντρο 

 

 Άγιος Σίλας, 65500 Καβάλα 

 +30 2510 240070 

 info@hotel-philoxenia-kavala.gr  

 www.hotel-philoxenia-kavala.gr  

Βρίσκεται σε ύψωμα, μέσα σε 

πευκόφυτη περιοχή, με υπέροχη θέα 

στη θάλασσα, το βουνό και την πόλη. 

Προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο 

Booking 7,5  

TripAdvisor #14 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

 

 

 

 

BOMO TOSCA BEACH 

(4 αστέρων) 

5 χλμ. από το κέντρο 

 Λεωφόρος Παλιού 1, 

65110 Καβάλα 

 +30 2510 244765-8 

& 2310 591423 

 info@tosca.gr 

 www.tosca.gr 

 

Στην ομώνυμη παραλία, bungalows πάνω από τη 

θάλασσα. 

Booking 8,5  

TripAdvisor #6 ξενοδοχείο στην Καβάλα 

 

https://accesskavala.gr/el/record/168
https://accesskavala.gr/el/record/169
mailto:info@hotel-philoxenia-kavala.gr
http://www.hotel-philoxenia-kavala.gr/
mailto:info@tosca.gr
http://www.tosca.gr/
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Ξενώνες, διαμερίσματα & βίλες 

 

OLD TOWN INN 

0,1 χλμ. από το κέντρο 

 Σπετσών 14, 65302 Καβάλα  

 +30 2510 211113 

Το Old Town Inn στεγάζεται σε ένα 

νεοκλασικό κτήριο του 1929. 

Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi. 

Booking 9,5  

TripAdvisor #4 κατάλυμα με 

την καλύτερη ποιότητα-τιμή 

στην Καβάλα 

 

ONAR MODERN LUXURY 

APARTMENTS 

0,2 χλμ. από το κέντρο 

 

 Αριστοτέλους 16, 65302 Καβάλα  

 +30 6972 831190 

Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 

την Παραλία Ραψάνη και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας.  

Διαθέτει κλιματιζόμενες μονάδες με 

ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης, δωρεάν Wi-Fi, σαλόνι, 

εξοπλισμένη κουζίνα, καθιστικό, 

τραπεζαρία, και βεράντα με θέα στην 

πόλη. Διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης. 

Προσβάσιμο σε αναπηρικό 

αμαξίδιο 

Booking 9,8 

 

CASTELLO BOUTIQUE ROOMS 

0,1 χλμ. από το κέντρο 

 Ύδρας 16, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 83 4822 

Προσφέρει μονάδες με ιδιωτικό 

μπαλκόνι καθώς και οικογενειακά 

δωμάτια με βεράντα. Δωρεάν Wi-Fi, 

υδρομασάζ και υπηρεσία δωματίου. 

Booking 9,4  

TripAdvisor #8 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/170
https://accesskavala.gr/el/record/172
https://accesskavala.gr/el/record/171
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THE ANTHEMION HOUSE 

0,4 χλμ. από το κέντρο 

 Κολοκοτρώνη 7, 65201 Καβάλα 

 +30 2510 211711 

Στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο 

νεοκλασικό κτήριο του 1927. 

Booking 9,8  

TripAdvisor #3 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

 

 

OLD TOWN TRADITIONAL 

RESIDENCE 

0,5 χλμ. από το κέντρο 

 Ανθεμίου 1, 65201 Καβάλα 

 +30 6936 367187 

Μερικά δωμάτια του ξενώνα 

διαθέτουν θέα στη θάλασσα. 

Booking 8,9  

TripAdvisor #20 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

 

 

ADELL DELUXE APARTMENTS 

0,5 χλμ. από το κέντρο 

 Κων. Τσολάκη 2, 65403 Καβάλα 

 +30 6980 671110 

Κλιματιζόμενα καταλύματα με 

βεράντα και δωρεάν Wi-Fi. 

Booking 9,2 

TripAdvisor #23 κατάλυμα με την 

καλύτερη ποιότητα-τιμή στην Καβάλα 

 

 

AMINA HANEM BOUTIQUE 

APARTMENTS 

0,6 χλμ. από το κέντρο 

 Θ. Πουλίδου 52, 65201 Καβάλα 

 +30 6970 943949 

Καταλύματα με κήπο, καθιστικό, 

τηλεόραση επίπεδης  

οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με 

μπανιέρα ή ντους. 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/173
https://accesskavala.gr/el/record/174
https://accesskavala.gr/el/record/175
https://accesskavala.gr/el/record/176
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POMEGRANATE SUITES 

0,6 χλμ. από το κέντρο 

 Αναγεννήσεως 8, 65403 Καβάλα  

 +30 6940 121242 

 https://cutt.ly/DbZsB46 

Καταλύματα με κλιματισμό, 

δορυφορική τηλεόραση, άρτια 

εξοπλισμένη κουζίνα, ιδιωτικό μπάνιο 

με ντους, δωρεάν Wi-Fi και 

κοινόχρηστο lounge και κήπο. 

Booking 9,9 

 

 

 

CALDERA LUXURIOUS RESIDENCE 

1,2 χλμ. από το κέντρο 

 Νυρεμβέργης 76, 65201 Καβάλα 

 https://cutt.ly/xbYIKBj  

Σε απόσταση 600 μ. από την 

παραλία Περιγιάλι. Διαθέτει 

δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, 

κήπο και βεράντα. 

 

 

OUR HOUSE/LUXURY STUDIO 

1,4 χλμ. από το κέντρο 

 Βουλγαροκτόνου 30, 65404 Καβάλα 

 +30 6947 562711 

Το κλιματιζόμενο διαμέρισμα με θέα 

στον κήπο, 1 υπνοδωμάτιο, κουζίνα 

με τραπεζαρία και μπάνιο με ντους. 

Δωρεάν Wi-Fi. 

Booking 8,9 

 

 

 

BEAUTIFUL APARTMENTS 

2,4 χλμ. από το κέντρο 

 

 Κορνάρου 6, 65404 Καβάλα 

 +30 6942 212005 

Κλιματιζόμενο διαμέρισμα με θέα 

στον κήπο. Σε όλους τους χώρους 

υπάρχει δωρεάν Wi-Fi. 

Προσβάσιμο σε αναπηρικό 

αμαξίδιο 

Booking 9,0 

https://accesskavala.gr/el/record/177
https://accesskavala.gr/el/record/178
https://accesskavala.gr/el/record/179
https://accesskavala.gr/el/record/180
https://cutt.ly/DbZsB46
https://cutt.ly/xbYIKBj
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Κάμπινγκ 

Η περιοχή της Καβάλας δίνει τη 

δυνατότητα σε όσους επισκέπτες 

επιθυμούν έναν εναλλακτικό τρόπο 

διαμονής να επιλέξουν ανάμεσα από 

μια σειρά οργανωμένων κάμπινγκ, τα 

οποία προσφέρουν όλες τις 

προβλεπόμενες παροχές και ανέσεις. 

Τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ κάμπινγκ 

στην περιοχή μας έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: βρίσκονται σε μικρή 

απόσταση από τη θάλασσα, 

προσφέροντας έτσι στους διαμένοντες 

τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις 

ομορφιές των ακτών εύκολα, γρήγορα 

και οικονομικά. 

BATIS MULTIPLEX 

 

 4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Καβάλας-

Θεσσαλονίκης, 65500 Καβάλα 

 +30 2510 245918 

 info@batis-sa.gr  

 www.batis-sa.gr 

Άρτια οργανωμένος πολυχώρος 

ψυχαγωγίας, ο οποίος προσφέρει σε 

μικρούς και μεγάλους απεριόριστες 

δυνατότητες χαλάρωσης και 

διασκέδασης όλη την ημέρα, από 

νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 

Στον χώρο αυτό λειτουργεί κάμπινγκ 

100 θέσεων. 

Διαθέτει Δωμάτια/ 

Εγκαταστάσεις για ΑμεΑ 

 

 

CAMPING ALEXANDROS 

 Αλέξανδρος Υψηλάντης, 64006 Νέα 

Καρβάλη 

 +30 2510 316240, 316347 & 

316355 

 camping.alexandros@yahoo.gr  

 www.campingalexandros.com  

Βρίσκεται σε μια εξαιρετική 

τοποθεσία με ιδιωτική 

παραλία και 20.000 τ.μ. 

πράσινου για τη δική σας σκηνή, 

τροχόσπιτο. Διαθέτει και 

ενοικιαζόμενα ξύλινα bungalows και 

σπιτάκια. 

https://accesskavala.gr/el/record/181
https://accesskavala.gr/el/record/182
mailto:info@batis-sa.gr
http://www.batis-sa.gr/
mailto:camping.alexandros@yahoo.gr
http://www.campingalexandros.com/
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ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΟ 

ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 

 

 64003 Φίλιπποι Καβάλας 

 +30 2510 516162 

 info@pilotherapia.gr  

 www.pilotherapia.gr 

Στην ίδια έκταση που πηγάζουν τα 

ιαματικά νερά και ο θεραπευτικός 

πηλός του Πηλοθεραπευτηρίου 

Κρηνίδων, βρίσκεται και το κάμπινγκ 

των εγκαταστάσεων, χωρητικότητας 

55 θέσεων - 165 ατόμων. 

Διαθέτει Δωμάτια/ 

Εγκαταστάσεις για ΑμεΑ 

 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ PARADISO 

 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, 64007 

Νέα Ηρακλείτσα 

 +30 25940 21595 & +30 6976 

311258 

 camping_paradiso@yahoo.gr  

 www.paradisokavala.gr 

«Ένας πραγματικός παράδεισος  

18 στρεμμάτων που συνδυάζει  

την απλότητα αλλά και την 

κοσμοπολίτικη ζωή» 

Ο πολυχώρος βρίσκεται στη 

Νέα Ηρακλείτσα μόλις 13 

χλμ. από την πόλη της 

Καβάλας. 

 

 

Ο αριθμός των καταλυμάτων που 

διατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

airbnb αυξάνεται διαρκώς, έχοντας 

φτάσει ήδη στα 300 περίπου 

καταλύματα (50 σπίτια, 200 

διαμερίσματα, 10 αρχοντικά, 10 

συγκροτήματα κατοικιών), για διάφορα 

γούστα και βαλάντια. Το 77% των 

καταλυμάτων διαθέτει 1 ή 2 δωμάτια 

και το 14% διαθέτει 3 δωμάτια. 

Η μέση τιμή ημερήσιας διαμονής 

ορίζεται γύρω στα 50 ευρώ τους 

χειμερινούς μήνες και γύρω στα 75 

ευρώ τους θερινούς. 

Εκτός από την πόλη της Καβάλας, 

πλήθος καταχωρήσεων για καταλύματα 

βρίσκουμε και σε Νέα Καρβάλη, 

Αμυγδαλεώνα, Φιλίππους, Κρηνίδες και 

στο Ζυγός. 

Ιδιαίτερα προσβάσιμα καταλύματα δε 

βρέθηκαν κατά την έρευνά μας. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/183
https://accesskavala.gr/el/record/184
mailto:info@pilotherapia.gr
http://www.pilotherapia.gr/
mailto:camping_paradiso@yahoo.gr
http://www.paradisokavala.gr/
https://www.airbnb.gr/
https://www.airbnb.gr/
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Μετακινήσεις 

Η Καβάλα είναι γεμάτη από μνημεία, 

κρυμμένες ομορφιές και χώρους 

ανάπαυσης. 

Οι μικρές αποστάσεις και το 

μεσογειακό της κλίμα ευνοούν τη 

μετακίνηση με τα πόδια και την 

περιπατητική περιπλάνηση. 

Εντούτοις, αν θέλετε να οργανώσετε 

τον χρόνο σας και να δείτε 

περισσότερες από μία γειτονιά σε μια 

μέρα, η καλύτερη επιλογή είναι να 

χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Οι δημόσιες συγκοινωνίες 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

μετακινηθείτε γύρω από την πόλη και 

να επισκεφθείτε και άλλες παραλίες 

εκτός πόλης. Το δίκτυο είναι άνετο, 

γρήγορο και καλά συνδεδεμένο. 

Εναλλακτικά μπορείτε να 

μετακινηθείτε με ποδήλατο, με 

τρενάκι, με ταξί ή τέλος με το Ι.Χ. σας. 
 

Με ποδήλατο 

Το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της 

πόλης, καθώς και ολόκληρη  η 

παράκτια ζώνη, ευνοούν την 

ποδηλασία. Όμως στην υπόλοιπη 

πόλη, λόγω του αμφιθεατρικού 

χαρακτήρα της και των έντονων 

υψομετρικών είναι σχεδόν ανέφικτη. 

Στην πόλη δεν υπάρχουν 

χαρακτηρισμένες ζώνες κίνησης 

αποκλειστικά για ποδήλατο 

(ποδηλατοδρόμος), υπάρχουν όμως 

κοινόχρηστα ποδήλατα σε κεντρικά 

σημεία στάθμευσης. 

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

διάθεσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων, 

επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

https://kavala.easybike.gr ή απευθυνθείτε 

στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Επισκεπτών). 

 

Με αστικό λεωφορείο 

 

Συνολικά υπάρχουν 11 

γραμμές αστικής 

συγκοινωνίας. 

Για τις παραλίες εντός της πόλης, 

επιβιβαστείτε στην αστική γραμμή 8 

Καλαμίτσα – Μπάτης. 

https://accesskavala.gr/el/record/185
https://kavala.easybike.gr/
https://astiko-kavalas.gr/kalamitsa-mpatis/
https://astiko-kavalas.gr/kalamitsa-mpatis/
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Χάρτης με τα δρομολόγια των 

αστικών λεωφορείων Καβάλας: 

https://cutt.ly/abWnaWl  

 

Αστικά λεωφορείων (ΚΤΕΛ) 

 +30 2510 222912, 222130 & 

222218 

 info@astiko-kavalas.gr  

 www.astiko-kavalas.gr 

Σημείωση: Για παραλίες και 

προορισμούς εκτός της πόλης, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

υπεραστικές γραμμές. 

 

Με ταξί 

 +30 2510 232001-4 (Eurotaxi) 

 +30 2510 230130 (Κοινοπραξία 

Ταξί) 

Η πόλη 

εξυπηρετείται από ένα 

στόλο εκατό τριάντα 

οχημάτων τα οποία έχουν χρώμα 

πορτοκαλί ή λευκό.  

Υπάρχουν και ταξί ειδικά 

προσαρμοσμένα για άτομα με 

αναπηρία (με κράτηση). 

 

Με το τρενάκι 

 

 Πλατεία Ελευθερίας, 65302 Καβάλα 

(αφετηρία) 

 +30 2510 231011 

Η πόλη διαθέτει τρενάκι ως δωρεάν 

μεταφορικό μέσο τόσο για τους 

κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες 

της Παλιάς Πόλης («Παναγιά»).  

Πληροφορίες στο Κέντρο 

Πληροφόρησης Επισκεπτών 

(σελ. 18), πλησίον της 

αφετηρίας του τρένου. 

 

Ενοικίαση οχημάτων 

Νοικιάζοντας μηχανή ή αυτοκίνητο 

μπορείτε να εξερευνήσετε παραλίες, 

όμορφα γραφικά 

χωριά και ποικίλα 

αξιοθέατα εκτός πόλης 

που περιτριγυρίζουν την Καβάλα. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/186
https://accesskavala.gr/el/record/193
https://accesskavala.gr/el/record/194
https://cutt.ly/abWnaWl
mailto:info@astiko-kavalas.gr
http://www.astiko-kavalas.gr/


 

 

 

Χώροι στάθμευσης 

 

Στην Καβάλα, οι οδηγοί 

μπορούν να σταθμεύουν τα 

οχήματα τους είτε στους 

χώρους στάθμευσης είτε στις ζώνες 

ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν ζώνες 

ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου 

επιτρέπεται η στάθμευση στις ώρες 

λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων με Κάρτα Στάθμευσης 

(χρώματος κόκκινου για 1 ώρα 0,50 € 

& χρώματος μπλε για 2 ώρες 1,00 €). 

Τις ώρες που η αγορά είναι κλειστή, η 

στάθμευση στις ζώνες αυτές είναι 

δωρεάν. 

Η προμήθεια των καρτών μπορεί να 

γίνει από τα περίπτερα και από το 

Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών 

(σελ. 18). 

Η στάθμευση των οχημάτων στις εν 

λόγω ζώνες ελέγχεται από τη 

Δημοτική Αστυνομία Καβάλας. 

 

Χώροι δωρεάν στάθμευσης 

• Πάρκινγκ Περιστέρι, στο Βερούλειο 

Στάδιο (οδός Χρυσοστόμου 

Σμύρνης) 

• Χώρος ελεύθερης στάθμευσης 

(οδός Εθν. Αντιστάσεως) 

• Πάρκινγκ στην οδό Θάσου 

• Πάρκινγκ στην οδό Κέας 

Χώροι στάθμευσης με χρέωση 

• Πάρκινγκ Ν.Ο.Κ (οδός Δαγκλή) 

• Πάρκινγκ «Ροδόπη»  

(οδός Μητροπόλεως) 

• Πάρκινγκ Δημαρχίας  

(οδός Δαμιανού) 

• Πάρκινγκ παραπλεύρως της 

Νομαρχίας  

(οδός Ερυθρού Σταυρού) 

• Πάρκινγκ Αγ. Ιωάννη  

(οδός Βελισαρίου) 

• Πάρκινγκ Τελωνείου (Λιμάνι) 

• Πάρκινγκ Δημοτικής Αγοράς 

(πλατεία Γεωρ. Παπανδρέου) 

• Πάρκινγκ Αγ. Γεωργίου 

 

https://accesskavala.gr/el/record/196
https://accesskavala.gr/el/record/195
https://accesskavala.gr/el/record/197
https://accesskavala.gr/el/record/197
https://accesskavala.gr/el/record/197
https://accesskavala.gr/el/record/16
https://accesskavala.gr/el/record/16
https://accesskavala.gr/el/record/9
https://accesskavala.gr/el/record/19
https://accesskavala.gr/el/record/17
https://accesskavala.gr/el/record/13
https://accesskavala.gr/el/record/13
https://accesskavala.gr/el/record/198
https://accesskavala.gr/el/record/198
https://accesskavala.gr/el/record/199
https://accesskavala.gr/el/record/199
https://accesskavala.gr/el/record/199
https://accesskavala.gr/el/record/200
https://accesskavala.gr/el/record/200
https://accesskavala.gr/el/record/201
https://accesskavala.gr/el/record/202
https://accesskavala.gr/el/record/202
https://accesskavala.gr/el/record/203
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Με τα πόδια στην πόλη 

Η Καβάλα ευνοεί τη μετακίνηση με τα 

πόδια. Αξιοποιήστε λοιπόν στο 

έπακρο τη διάθεσή σας για 

περπάτημα και απολαύστε από κοντά 

την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα 

πολυπολιτισμικά στοιχεία της πόλης. 

Ειδικά εάν είναι μια ηλιόλουστη μέρα, 

μπορείτε να σταματήσετε σε ένα από 

τα πάρκα ή κήπους της πόλης για να 

πάρετε μια ανάσα ή ακόμη και στην 

παραλία της Ραψάνης ή της 

Καλαμίτσας για να ευχαριστηθείτε ένα 

μπάνιο στα καταγάλανα νερά τους. 

Ως προς την προσβασιμότητα για 

άτομα με αναπηρία, επισημαίνεται ότι 

η πόλη διαθέτει: 

• προσβάσιμες ζώνες όδευσης πεζών 

με αναπηρία, χρηστών αναπηρικών 

αμαξιδίων και ατόμων με 

προβλήματα όρασης, σε μεγάλο 

μέρος του ιστού της 

• θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ 

σε κεντρικά σημεία της πόλης 

• διασφάλιση της πρόσβασης σε 

δημόσια κτίρια (με ράμπες 

αμαξιδίων, κ.λπ.) 

• ηχητικούς φωτεινούς  

σηματοδότες στον κόμβο Ερυθρού 

Σταυρού-Δαγκλή 

• προβλέψεις που επιτρέπουν σε 

άτομα με αναπηρία να 

απολαμβάνουν το μπάνιο τους  

με άνεση και αυτονομία, 

συμπεριλαμβανομένης της 

εγκατάστασης μηχανισμού 

SEATRAC αυτόνομης εισόδου στο 

νερό στις ακτές Καλαμίτσας και 

Περιγιαλίου 

• σύγχρονο πάρκο ψυχαγωγίας ΑμεΑ 

που λειτουργεί στον χώρο του 

Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 

Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα 

Δήμογλου» 

Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις παρακάτω 

συντομεύσεις για να δείτε αναλυτικά 

της συνθήκες προσβασιμότητας σε 

κάθε έναν από τους παρακάτω 

δρόμους και σημεία της πόλης, όπως 

καταγράφθηκαν με αυτοψίες. 
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Οδοί 

16ης Ταξιαρχίας 

7ης Μεραρχίας 

Αβέρωφ 

Άνδρου 

Βελισσαρίου 

Βότση 1 2 3 4 

Βύρωνος 

Δαγκλή 1 2 3 4 

Δαμιανού 

Δοϊράνης 

Εθνάρχου Μακαρίου 

Ελ. Βενιζέλου 

Ερυθρού Σταυρού 1 2 3 

Ηπείρου 1 2 3 4  

Θάσου 

Θήρας 

Ίωνος Δραγούμη 

Κασσάνδρου 

Κάστρο 

Κέας 

Κλείτου 

Κοράνου 

Κουντουριώτου 

Κρήτης 

Κύπρου 

Λαύρας 

Μητροπόλεως 1 2 3 

Νίκης 

Νυρεμβέργης 

Ομόνοιας 

Παλαιολόγου 1 2 3 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 

Πάργας 

Ρωμανού 

Σκρα 

Σύρου 

Τιμίου Προδρόμου 

Ύδρας 

Φιλικής Εταιρείας 

Φιλίππου 

Φιλοπτώχου 1 2 3 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 
 

 

Πεζόδρομοι 

Κωστή Παλαμά-Παύλου Μελά 

Αγίου Νικολάου 

Αρχαιολογικού Μουσείου 

Εθνικής Αντιστάσεως 

https://accesskavala.gr/el/odos
https://accesskavala.gr/el/pezodromos
https://accesskavala.gr/el/record/23
https://accesskavala.gr/el/record/10
https://accesskavala.gr/el/record/11
https://accesskavala.gr/el/record/25
https://accesskavala.gr/el/record/4
https://accesskavala.gr/el/record/14
https://accesskavala.gr/el/record/134
https://accesskavala.gr/el/record/135
https://accesskavala.gr/el/record/136
https://accesskavala.gr/el/record/15
https://accesskavala.gr/el/record/22
https://accesskavala.gr/el/record/140
https://accesskavala.gr/el/record/141
https://accesskavala.gr/el/record/142
https://accesskavala.gr/el/record/24
https://accesskavala.gr/el/record/68
https://accesskavala.gr/el/record/69
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/67
https://accesskavala.gr/el/record/147
https://accesskavala.gr/el/record/148
https://accesskavala.gr/el/record/37
https://accesskavala.gr/el/record/137
https://accesskavala.gr/el/record/138
https://accesskavala.gr/el/record/139
https://accesskavala.gr/el/record/47
https://accesskavala.gr/el/record/26
https://accesskavala.gr/el/record/65
https://accesskavala.gr/el/record/30
https://accesskavala.gr/el/record/71
https://accesskavala.gr/el/record/27
https://accesskavala.gr/el/record/28
https://accesskavala.gr/el/record/49
https://accesskavala.gr/el/record/64
https://accesskavala.gr/el/record/32
https://accesskavala.gr/el/record/34
https://accesskavala.gr/el/record/41
https://accesskavala.gr/el/record/51
https://accesskavala.gr/el/record/132
https://accesskavala.gr/el/record/133
https://accesskavala.gr/el/record/31
https://accesskavala.gr/el/record/60
https://accesskavala.gr/el/record/40
https://accesskavala.gr/el/record/61
https://accesskavala.gr/el/record/143
https://accesskavala.gr/el/record/144
https://accesskavala.gr/el/record/62
https://accesskavala.gr/el/record/56
https://accesskavala.gr/el/record/54
https://accesskavala.gr/el/record/52
https://accesskavala.gr/el/record/48
https://accesskavala.gr/el/record/35
https://accesskavala.gr/el/record/55
https://accesskavala.gr/el/record/57
https://accesskavala.gr/el/record/53
https://accesskavala.gr/el/record/59
https://accesskavala.gr/el/record/145
https://accesskavala.gr/el/record/146
https://accesskavala.gr/el/record/73
https://accesskavala.gr/el/record/104
https://accesskavala.gr/el/record/103
https://accesskavala.gr/el/record/102
https://accesskavala.gr/el/record/101
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Πλατείες 

Κομβικά σημεία συνάντησης και 

ανάπαυλας. 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Η πλατεία Ελευθερίας, παλιά πλατεία 

Φουάτ, είναι η κεντρική πλατεία της 

Καβάλας. Η πλατεία έχει σχήμα 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου και 

περιβάλλεται από τις οδούς Ομόνοιας 

στα βόρεια, Ελ. Βενιζέλου στα νότια, 

Δοϊράνης ανατολικά και Ίωνος 

Δραγούμη δυτικά. 

Στο βόρειο τμήμα της πλατείας 

βρίσκεται το Υπαίθριο Δημοτικό 

Στέγαστρο το οποίο φιλοξενεί ανά 

καιρούς ομιλίες, παραστάσεις, 

προεκλογικές εκδηλώσεις, κλπ.  

Από την πλευρά της Ίωνος Δραγούμη 

ξεκινάει το Τρενάκι του Δήμου για την 

Παναγιά (βλ. σελ. 31), ενώ λίγο 

παρακάτω είναι και το Κέντρο 

Τουριστικής Πληροφόρησης (βλ. σελ. 

18). 

Στα νότια θα βρείτε το μνημείο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου καθώς και έναν 

σταθμό EasyBike διάθεσης 

κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ 

 

Η πλατεία Καπνεργάτη, επί 

των οδών Κασσάνδρου και 

Αβέρωφ, είναι η δεύτερη σημαντική 

και κεντρική πλατεία της πόλης μετά 

την πλατεία Ελευθερίας. Στη πλατεία 

Καπνεργάτη βρίσκεται το μεγάλο 

κτίριο της Δημοτικής Καπναποθήκης, 

όπως και το μνημείο του Καπνεργάτη, 

στο οποίο οφείλει το όνομα της η 

πλατεία. 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/96
https://accesskavala.gr/el/record/97
https://accesskavala.gr/el/record/96
https://accesskavala.gr/el/record/40
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/68
https://accesskavala.gr/el/record/65
https://accesskavala.gr/el/record/65
https://accesskavala.gr/el/record/97
https://accesskavala.gr/el/record/30
https://accesskavala.gr/el/record/11
https://accesskavala.gr/el/record/75


 

 

 

 

 

 

Πάρκα & Κήποι 

Σημεία με πράσινο και χώροι 

αναψυχής 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΗΡΩΩΝ 

 

Στα αριστερά της οδού 

Κύπρου, κάτω από το 

Δημαρχείο, εκτείνεται ο Δημοτικός 

Κήπος και απλώνεται μέχρι την οδό 

Ελ. Βενιζέλου και Αβέρωφ. Ο 

Δημοτικός Κήπος άρχισε να 

διαμορφώνεται το 1922 – 1924. 

Μέχρι τότε είχε αειθαλή δένδρα και 

άγρια δασική βλάστηση και 

θεωρούταν απομακρυσμένη περιοχή 

από το τότε κέντρο της πόλης. 

Εκτός από το μνημείο ηρώων είναι και 

χώρος αναψυχής με σιντριβάνι και 

παγκάκια για την ξεκούραση των 

πολιτών μετά από μια κουραστική 

βόλτα στην πόλη, ενώ διαθέτει και το 

αναψυκτήριο «Κήπος». 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

Εδώ μπορείτε να ξεκινήσει ή να 

τελειώσει η βόλτα σας, ανάλογα με τη 

μέρα και τη διάθεση. Διαθέτει σημεία 

ανάπαυσης, γήπεδο μπάσκετ, πίστα 

skate, παιδικές χαρές, ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο για βόλτα με τον 

σκύλο. Συχνά διοργανώνονται εδώ 

εκδηλώσεις, συναυλίες, παζάρι και 

ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. 

Συνεχίστε μέχρι το Λούνα Παρκ και 

τον χαρακτηριστικό μόλο, όπου θα 

απολαύσετε τη θέα της χερσονήσου 

με το Φρούριο και τα γραφικά 

σπίτια της Παναγίας και το 

λιμάνι.

 

 

https://accesskavala.gr/el/parka-khpoi
https://accesskavala.gr/el/record/80
https://accesskavala.gr/el/record/106
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/11
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Προτάσεις για βόλτα μέσα και έξω από την πόλη 

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ» 

 

Η βόλτα στην Παλιά Πόλη της 

Καβάλας είναι μια εμπειρία 

που θέλεις να τη ζεις και να την 

ξαναζείς: να περπατάς στα 

πλακόστρωτα σοκάκια, να ρεμβάζεις 

με τη μαγευτική θέα, να διαβάζεις 

αγαπημένα αναγνώσματα, να 

δοκιμάζεις γεύσεις και μυρωδιές, να 

ανακαλύπτεις τα αλλεπάλληλα 

στρώματα της μακράς διαδρομής μιας 

πόλης που, μεταξύ άλλων, έχει 

άφθονες και πλούσιες ιστορίες να 

αφηγηθεί. Στο βραχώδες ακρωτήριο 

και γύρω από τα τείχη της, η Παλιά 

Πόλη προσφέρεται για ταξίδια στον 

χρόνο και την ιστορία. 

Χάρτης: https://cutt.ly/sbASFi1 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ, ΟΔΟΣ 

ΚΥΠΡΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

 

Μια ωραία επίσης διαδρομή 

στην πόλη, είναι αυτή που 

μπορεί να ακολουθήσει κανείς από 

την πλατεία Καπνεργάτη προς την 

πλακόστρωτη οδό Κύπρου με τα 

όμορφα νεοκλασικά κτίρια που 

υπάρχουν από την εποχή του καπνού 

και να καταλήξει στον Δημοτικό Κήπο 

και το μνημείο του Κολοκοτρώνη. 

Χάρτης: https://cutt.ly/obAJQb9 

https://accesskavala.gr/el/record/249
https://accesskavala.gr/el/record/254
https://cutt.ly/sbASFi1
https://accesskavala.gr/el/record/34
https://accesskavala.gr/el/record/107
https://cutt.ly/obAJQb9
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ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Άλλη μια όμορφη διαδρομή 

που πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθήσετε είναι αυτή που οδηγεί 

στο επιβατικό λιμάνι της πόλης, 

ξεκινώντας από το Δημοτικό Πάρκο 

Φαλήρου και συνεχίζοντας παραλιακά 

μέχρι το άγαλμα Μαυρομιχάλη και τα 

τείχη. 

Χάρτης: https://cutt.ly/vbADk8b 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

 

Η πόλη της Καβάλας έχει την 

τύχη να διατηρεί στις παρυφές 

της ένα μεγάλο τμήμα από την αρχαία 

Εγνατία οδό. Πρόκειται για τον παλιό 

λιθόστρωτο δρόμο, ο οποίος, μέχρι 

και τις αρχές του 20ου αιώνα, 

αποτελούσε την κύρια οδική αρτηρία 

που έφτανε από τα δυτικά. Ως 

περιηγητική διαδρομή, το κομμάτι 

αυτό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες ούτε μεγάλο μήκος, αλλά η 

ιστορική του αξία είναι μεγάλη. 

Χάρτης: https://cutt.ly/3bWfFCq 

 

https://accesskavala.gr/el/record/250
https://accesskavala.gr/el/record/251
https://accesskavala.gr/el/record/105
https://cutt.ly/vbADk8b
https://cutt.ly/3bWfFCq
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ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

 

Στην Καβάλα, ένα σημαντικό 

περιαστικό δάσος περιβάλλει 

την πόλη από τη βόρεια πλευρά της. 

Εκτείνεται από τον Άγιο Σίλα και το 

Κωνστάντιο οικοτροφείο, μέχρι την 

περιοχή της Χωράφας και του Αγίου 

Αθανασίου, και προσφέρεται για 

όλους όσους επιζητούν επαφή με τη 

φύση, άσκηση και αναψυχή.  

Χάρτης: https://cutt.ly/1bWf59R 

ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ  

(Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) 

 

Πρόκειται για το σημαντικότερο 

μονοπάτι έξω από την πόλη, 

όχι μόνο λόγω της αισθητικής του 

αξίας, αλλά κυρίως για τα ιδιαίτερα 

ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που 

διαθέτει. Η διαδρομή χωρίζεται σε 

δύο τμήματα. Το πρώτο μισό, με 

μήκος 5 χλμ., φτάνει από την Καβάλα 

μέχρι την «Μάνα του Νερού» στην 

τοποθεσία «Τρία Καραγάτσια». Το 

δεύτερο μισό, με μήκος 5,5 χλμ., 

φτάνει μέχρι το χωριό της Παλιάς 

Καβάλας. 

Χάρτης: https://cutt.ly/ubWga26 

Πληροφοριακό έντυπο: 

https://cutt.ly/pbm2luh 

https://accesskavala.gr/el/record/252
https://accesskavala.gr/el/record/253
https://cutt.ly/1bWf59R
https://cutt.ly/ubWga26
https://cutt.ly/pbm2luh
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Αξιοθέατα 

Η Καβάλα έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και πολλά σημεία ιστορικού 

ενδιαφέροντος. Εκτός από τα μνημεία της Οθωμανικής Περιόδου, φημίζεται και για 

τις καπναποθήκες της, καθώς η καπνοπαραγωγή ήταν από τις βασικές ασχολίες 

των κατοίκων της Καβάλας. 

Για αυτό η πόλη ονομάζεται και «Μέκκα του Καπνού». 

Ακολουθούν τα βασικότερα αξιοθέατα, αρχικά όσα βρίσκονται εντός της παλιάς 

πόλης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. 

 

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ («ΠΑΝΑΓΙΑ») 

 

TripAdvisor:  

#2 Αξιοθέατο στις προτιμήσεις 

των επισκεπτών Καβάλας 

Κατοικημένη αδιάκοπα από τον 7ο 

π.Χ. αιώνα η συνοικία της Παναγίας 

αποτελεί τον αρχικό ιστορικό πυρήνα 

της πόλης της Καβάλας.  

Η Παναγιά, η παλιά πόλη της 

Καβάλας με το κάστρο της, διαθέτει 

όλα εκείνα τα στοιχεία που θα σας 

μεταφέρουν πίσω στον χρόνο. 

Υπάρχουν τόσα αξιοθέατα, 

νεοκλασικά κτίρια και γραφικά 

σοκάκια για να εξερευνήσετε. 

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

είναι η πλατεία Μοχάμεντ Αλί, όπου 

υπάρχουν το άγαλμα του και το σπίτι 

του, η εκκλησία της Παναγίας και το 

τέμενος Hussein Bey.  

Κάθε γωνιά έχει την δική της μοναδική 

ταυτότητα και θα σας ταξιδέψει πίσω 

στο παρελθόν. 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν 

πλακοστρωμένες διαδρομές με 

«οδηγούς τυφλών». Γενικά, η κίνηση 

με αναπηρικό αμαξίδιο στους δρόμους 

και τα σοκάκια της «Παναγιάς» είναι 

δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη. 

https://accesskavala.gr/el/record/204
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ΠΑΡΑΛΙΟ ΤΕΙΧΟΣ 

 

 Απέναντι από το πάρκινγκ του 

Τελωνείου Καβάλας, 65302 Καβάλα 

Τα ισχυρά τείχη της 

θασιακής αποικίας 

κατασκευάστηκαν, 

πιθανότατα, στις αρχές του 7ου π.Χ. 

αιώνα. Σήμερα αποτελεί ένα 

εξαιρετικό μέρος για περπάτημα, 

ποδήλατο αλλά και στάση ανάπαυσης. 

Στο σημείο υπάρχει και αυτόματο 

σύστημα διάθεσης κοινόχρηστων 

ποδηλάτων. 

Επί της διαδρομής υπάρχει 

πλακόστρωση με «οδηγό τυφλών». Η 

διαδρομή είναι φιλική για άτομα με 

αναπηρικό αμαξίδιο. 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Θ. Πουλίδου 16, Καβάλα 65201 

Το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας 

συνιστά χαρακτηριστικό 

οθωμανικό κτίσμα της πόλης, 

το οποίο χτίστηκε μεταξύ 1902 και 

1908 από τον Τούρκο καπνέμπορο 

Πατσατζίκ, ως κατοικία.  

Στα υπόγεια του κτιρίου 

φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν 

εκατοντάδες Καβαλιώτες στη διάρκεια 

της κατοχής. 

https://accesskavala.gr/el/record/205
https://accesskavala.gr/el/record/206
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ΙΜΑΡΕΤ 

 

 Θ. Πουλίδου 30-32, Καβάλα 65201 

TripAdvisor:  

#5 Αξιοθέατο στις προτιμήσεις 

των επισκεπτών Καβάλας 

Περπατώντας στην οδό Θεοδώρου 

Πουλίδου συναντά κανείς το Ιμαρέτ. 

Ένα τεράστιο οικοδόμημα το οποίο 

χτίστηκε το 1817 από τον Μεχμέτ Αλή 

Πασά ως ένα μέρος για την ισλαμική 

διδασκαλία. 

Γεννημένος στην Καβάλα το 1769 

κατέλαβε το 1805 το αξίωμα του Βαλή 

(αντιβασιλιά) της Αιγύπτου και δεν 

ξέχασε ποτέ την αγαπημένη του 

γενέτειρα. 

Έτσι, έχτισε σε μια από τις 

ομορφότερες περιοχές της πόλης ένα 

ιεροδιδασκαλείο, το Ιμαρέτ, έκτασης 

4.500 τ.μ.  

Σήμερα, αυτό το κομψοτέχνημα της 

Ισλαμικής αρχιτεκτονικής λειτουργεί 

ως ξενοδοχείο πολυτελείας.  

ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ & 

ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ 

 

 Πλατεία Μεχμέτ Αλή, 65110 Καβάλα 

 +30 2510 620515 

 info@mohamed-ali.org 

 www.mohamed-ali.org 

TripAdvisor:  

#4 Αξιοθέατο στις προτιμήσεις 

των επισκεπτών Καβάλας 

Το σπίτι του Μεχμέτ Αλή χτίστηκε το 

1720 και διατηρείται μέχρι και 

σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. 

Η θέση του σπιτιού είναι τέτοια ώστε 

να έχει πανοραμική θέα από όλες τις 

πλευρές. 

Δίπλα από το σπίτι του Μεχμέτ Αλή 

είναι τοποθετημένο το ορειχάλκινο 

άγαλμά του, έργο του γλύπτη 

Δημητριάδη, που ήταν δώρο των 

Ελλήνων της Αλεξάνδρειας στους 

Καβαλιώτες. 

Η πρόσβαση στο σπίτι και τους 

χώρους του μουσείου δεν είναι εφικτή 

https://accesskavala.gr/el/record/207
https://accesskavala.gr/el/record/72
mailto:info@mohamed-ali.org
http://www.mohamed-ali.org/
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για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο 

(υπάρχουν σκάλες). 

Ώρες λειτουργίας 

Καθημερινά (εκτός ΔΕ), 10.00-14.00 

ΣΚ λειτουργεί και ως καφέ. 

Τιμή εισιτηρίου 

Γενική είσοδος: €2  

Εκπαιδευτικές εκδρομές,  

μαθητές και φοιτητές: €1 

Άτομα με αναπηρία και  

άνεργοι: δωρεάν είσοδος 

 

Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

(ΠΑΝΑΓΙΑ) 

 

 Θ. Πουλίδου 69, Καβάλα 65201 

 +30 2510 224527 & 222159 

 www.im-philippon.gr 

Ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου βρίσκεται στην 

ιστορική συνοικία της 

Παναγίας, μέσα στα τείχη της 

χερσονήσου, όπου οι μισοί κάτοικοι 

και οικογένειες που κατοικούσαν κατά 

την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν 

Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί.  

Στη μικρή αυτή συνοικία, όσοι 

Έλληνες κατοικούσαν κατά τους 

χρόνους της σκλαβιάς είχαν το 

φρόνημα της χριστιανικής πίστεως 

τόσο βαθύ, ώστε λειτουργούσε από 

τότε μονή στον ίδιο χώρο που σήμερα 

είναι χτισμένος ο ναός, στην οποία 

μάλιστα μόνασε, πλησίον της μητέρας 

του, ο Όσιος Φιλόθεος ο Καβαλιώτης.  

 

https://accesskavala.gr/el/record/122
http://www.im-philippon.gr/
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ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Θ. Πουλίδου (τέρμα), Καβάλα 65201 

Η «περιοχή του φάρου», 

όπως την αναφέρουν 

πάντοτε οι ντόπιοι, είναι μία 

από τις μαγευτικότερες περιοχές της 

Παναγίας και θαρρεί κανείς πως 

κρύβει καλά μυστικά του 

παρελθόντος. 

Μπορείτε να δείτε πανοραμικά τη 

θάλασσα, να απολαύσετε το 

ηλιοβασίλεμα και εάν ο ουρανός είναι 

καθαρός, να διακρίνετε στο βάθος το 

νησί της Θάσου, στα δυτικά το Άγιο 

Όρος και στα ανατολικά τα παράλια 

της Κεραμωτής. 

Η διαδρομή ως τον φάρο είναι φιλική 

για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν 

υπάρχει διαδρομή με πλακόστρωση 

με «οδηγό τυφλών». 

 

ΤΖΑΜΙ ΧΑΛΙΛ ΜΠΕΗ  

(ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ) 

 

 Αλή Μεχμέτ 26, Καβάλα 65201 

 +30 2513 500100 

TripAdvisor: #11 Αξιοθέατο 

στις προτιμήσεις των 

επισκεπτών Καβάλας 

Ανεβαίνοντας για το Κάστρο 

συναντάμε το Συγκρότημα Χαλίλ 

Μπέη που περιλαμβάνει το ομώνυμο 

τέμενος του Χαλίλ Μπέη των αρχών 

του 20ου αιώνα, παλαιότερο μιναρέ, 

ίσως του 16ου αιώνα και μεντρεσέ 

(ιεροδιδασκαλείο). Το τέμενος είναι 

κτισμένο επάνω στα θεμέλια 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Το 

κόκκινο κτίριο είναι το τζαμί και το 

μπλε ο μεντρεσές. Τα 8 δωμάτια του 

μεντρεσέ σώζονται σε καλή 

κατάσταση. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό με 

αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι εφικτή 

(υπάρχουν σκαλοπάτια). 

 

https://accesskavala.gr/el/record/208
https://accesskavala.gr/el/record/209


 

45 

 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ 

ΦΡΟΥΡΙΟ (ΚΑΣΤΡΟ) 

 

 Ερμιόνης, Καβάλα 65201 

 +30 2510 838602 & 831358 

 tourism-castle@kavalagreece.gr  

 www.castle-kavala.gr 

TripAdvisor:  

#1 Αξιοθέατο στις προτιμήσεις 

των επισκεπτών Καβάλας 

Κτίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του το 

πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα. 

Διαδέχτηκε τη Βυζαντινή Ακρόπολη 

της Χριστουπόλεως – που είχε 

καταστραφεί το 1391. Μετά τις 

επεμβάσεις για τη διατήρηση 

συστηματικοποιήθηκε ο σημερινός 

ρόλος της ακρόπολης σαν χώρος 

ξεκούρασης και περιπάτων για τους 

κατοίκους της Καβάλας. Σήμερα στο 

χώρο του περιβόλου λειτουργεί 

υπαίθριο θέατρο για μουσικές, 

θεατρικές, χορευτικές και εκδηλώσεις 

κάθε είδους. Διαθέτει αναψυκτήριο 

και πωλητήριο πληροφοριακών και 

αναμνηστικών ειδών. 

Η πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο 

δεν είναι εφικτή (υπάρχουν 

σκαλοπάτια). 

Πληροφοριακά έντυπα 

https://cutt.ly/7bmBB9C 

https://cutt.ly/sbmNYCM 

Ώρες επίσκεψης 

ΔΕ-ΚΥ 08:00-20:00 (Θερινοί μήνες) 

και 08:00-16:00 (χειμερινοί) 

Τιμή εισιτηρίου 

Γενική είσοδος: €2,5 

Μειωμένο εισιτήριο: €1,5 

 

https://accesskavala.gr/el/record/210
mailto:tourism-castle@kavalagreece.gr
http://www.castle-kavala.gr/
https://cutt.ly/7bmBB9C
https://cutt.ly/sbmNYCM
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ΚΑΜΑΡΕΣ  

(ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ) 

 

 Δημοκρατίας 8, 65201 Καβάλα 

TripAdvisor:  

#3 Αξιοθέατο στις προτιμήσεις 

των επισκεπτών Καβάλας 

Αυτές οι επιβλητικές καμάρες 

αποτελούν ίσως ένα από τα διάσημα 

και εντυπωσιακά αξιοθέατα στην 

Καβάλα. Αρχικά, αποτελούσαν μέρος 

ενός συστήματος, το Μεσαιωνικό 

Υδραγωγείο, που μετέφερε νερό από 

το όρος Σύμβολο στον βράχο της 

Παναγίας στη Παλιά Πόλη. 

Συγκαταλέγεται στα μεγάλα δημόσια 

έργα που εκτέλεσε ο Σουλτάνος 

Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής με το 

βεζίρη του Ιμπραήμ Πασά. Έχοντας 

συνολικό μήκος 6,4 χλμ., το 

υδραγωγείο κατασκευάστηκε με μία 

σημαντική κλίση λόγω της 

τοποθεσίας.  

Σώζεται έως σήμερα, περίπου μισή 

χιλιετία αργότερα, ακέραιο και σε 

πολύ καλή κατάσταση. 

I.N. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

 Αγίου Νικολάου 1, Καβάλα 65302 

 +30 2510 2510 224527 

 www.im-philippon.gr 

TripAdvisor: #7 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών Καβάλας 

Η υπέροχη σχέση του εθναπόστολου 

Παύλου με την Ευρώπη και τους 

λαούς της, ξεκινάει με το θεόπεμπτο 

όραμα «διαβάς εις Μακεδονίαν 

βοήθησον ημίν» (Πρ. 16, 9). Καλείται 

στη Μακεδονία για να διδάξει τον 

λόγο του Χριστού στους Ευρωπαίους. 

Τα πρώτα ευρωπαϊκά χώματα που 

πατάει ο Απόστολος Παύλος το 49 

μ.Χ., είναι στην πόλη της αρχαίας 

Νεάπολης, όπως ήταν τότε γνωστή η 

Καβάλα, ήδη σημαντικό λιμάνι και 

εμπορικό κέντρο.  

Μάλιστα στη συνέχεια, η Καβάλα 

καθόλου τυχαία, αποκαλείται για 600 

χρόνια Χριστούπολις, πριν πάρει το 

σημερινό της όνομα. 

https://accesskavala.gr/el/record/79
http://www.im-philippon.gr/
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Στο σημείο όπου αποβιβάστηκε, 

υπάρχει σήμερα ο ιερός Ναός του 

Αγίου Νικολάου, στον περίβολο του 

οποίου οι σύγχρονοι κάτοικοι της 

Καβάλας έκτισαν το λαμπρό 

ψηφιδωτό μνημείο ‘Βήμα του Απ. 

Παύλου’, έργο του ζωγράφου Βλασίου 

Τσοτσώνη και του ψηφιδογράφου 

Pino Pastorutti για να τιμήσουν το 

γεγονός. 

Στη συνέχεια, ο Απόστολος 

περπάτησε πάνω στην αρχαία Εγνατία 

Οδό που διασώζεται μέχρι και σήμερα 

και διέσχισε τα 12 χιλιόμετρα μέχρι 

την πόλη των Φιλίππων, «ήτις εστίν 

πρώτης Μακεδονίας πόλις κολωνία» 

(Πρ. 16, 12), όπου ίδρυσε την πρώτη 

Εκκλησία της Ευρώπης και βάφτισε 

την πρώτη ευρωπαία χριστιανή, την 

ευσεβή Λυδία.  

Τον συνόδευαν ο ευαγγελιστής 

Λουκάς, ο απόστολος Τιμόθεος και ο 

άγιος Σίλας, προς τιμή 

του οποίου λειτουργεί 

σήμερα στην Καβάλα η 

ομώνυμη Ιερά Μονή Αποστόλου Σίλα. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/33
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Μουσεία 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

 Ερ. Σταύρου 17, Καβάλα 65403 

 +30 2510 222335 

TripAdvisor: #9 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Καβάλας 

Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 

μουσεία της Ελλάδας στο είδος του. 

Φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά 

ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Μακεδονίας και της 

Θράκης. Η ιστορία του Μουσείου 

Καβάλας μαζί με αυτήν της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη 

περιοχή αρχίζει το 1934. Πλέον 

παρουσιάζεται στην πιο 

ολοκληρωμένη μορφή του, κτισμένο 

δίπλα στο πάρκο Φαλήρου και στο 

αριστερό άκρο του λιμανιού. 

Στο Μουσείο μπορείτε να βρείτε: 

 Πιστά αντίγραφα από εκθέματα 

Ελληνικών Μουσείων (Εκμαγεία, 

Βυζαντινές εικόνες, Νομίσματα κτλ.) 

παραγωγής του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων το οποίο 

είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας 

παραγωγής τους. 

 Εφαρμογές και δημιουργίες 

εμπνευσμένες από την αρχαία 

ελληνική τέχνη. 

 Αρχαιολογικές εκδόσεις του ΤΑΠ 

Ώρες λειτουργίας  

08.00-15.00 (εκτός ΔΕ) 

Τιμή εισιτηρίου  

Γενική Είσοδος: €2  

Άνω των 65 ετών: €1  

Φοιτητές και Μαθητές: Δωρεάν 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 

 

 Κ. Παλαιολόγου 4, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 223344 

 info@tobaccomuseum.gr  

www.tobaccomuseum.gr 

TripAdvisor: #6 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών Καβάλας 

Το Μουσείο Καπνού Δήμου Καβάλας 

αποτελεί ένα θεματικό μουσείο, το 

https://accesskavala.gr/el/record/211
mailto:info@tobaccomuseum.gr
http://www.tobaccomuseum.gr/
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οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα κι 

αρχειακό υλικό για την καλλιέργεια 

και την παραγωγή του καπνού, την 

αγροτική και εμπορική επεξεργασία 

του, τα βιομηχανικά καπνικά προϊόντα 

και τα εκθεσιακά καπνοδείγματα. 

Η μοναδικότητα του Μουσείου 

Καπνού εντοπίζεται όχι μόνο στο ότι 

περιλαμβάνει κι εκθέτει την εμπορική 

επεξεργασία των ανατολικών καπνών 

(που δεν βρίσκονται σε κανένα άλλο 

μουσείο του κόσμου), αλλά και στο ότι 

αποτελεί ένα τεχνολογικό μουσείο 

που αναδεικνύει την κοινωνική 

ιστορία της Καβάλας κι ευρύτερα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα 

ξενάγησης σε γκρουπ και πέραν του 

ωραρίου λειτουργίας, κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης με το 

μουσείο. 

YouTube video: https://cutt.ly/lbABxri 

 

Ώρες λειτουργίας 

ΔΕ-ΠΑ 08.00-14.00 

ΣΑ 09.00-13.00  

Τιμή Εισιτηρίου  

€2 κανονικό 

€1 μειωμένο 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

 Χρυσοστόμου Σμύρνης, Καβάλα 

 +30 2510 240668 

 nmkav.gr@gmail.com 

 www.nmkav.gr 

TripAdvisor: #10 Αξιοθέατο 

στις προτιμήσεις των 

επισκεπτών Καβάλας 

Η θάλασσα, ήταν πάντοτε το 

κυρίαρχο στοιχείο της πόλης στην 

διάρκεια όλων αυτών των 40 αιώνων 

της ύπαρξής της, η ζωή και ο 

τροφοδότης της οικονομίας της. Για το 

λόγο αυτό μία παρέα φίλων 

Καβαλιωτών ξεκίνησε την προσπάθεια 

πραγματοποίησης ενός ονείρου, την 

ίδρυση ενός ναυτικού μουσείου που 

να συγκεντρώνει και να διαφυλάσσει 

κειμήλια και ενθυμήματα από την 

ναυτική ιστορία, την παράδοση και τη 

ναυτοσύνη της πόλης. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει 

χαρακτηρίσει ως μνημεία (που 

ενσωματώνουν στοιχεία της τοπικής 

ναυπηγικής παράδοσης), τρία 

https://accesskavala.gr/el/record/18
https://accesskavala.gr/el/record/219
https://cutt.ly/lbABxri
mailto:nmkav.gr@gmail.com
http://www.nmkav.gr/
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παραδοσιακά σκάφη που ανήκουν στο 

Ναυτικό Μουσείο και είναι δωρεές 

Καβαλιωτών. 

Είναι μέλος των Ναυτικών Μουσείων 

της Ελλάδος και από το 2008 πλήρες 

μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μουσείων (ICOM). 

Ώρες λειτουργίας 

ΔΕ-ΣΑ 10.00-12:00 

Επισκέψεις ομάδων και σχολείων 

εκτός ωραρίου, κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας. 

Είσοδος ελεύθερη 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 

 Γαλλικής Δημοκρατίας 57, Καβάλα 

 +30 2510 243508 &  

+30 6937 457121, 6947 023222,  

6945 340340 (κινητά) 

TripAdvisor: #17 Αξιοθέατο 

στις προτιμήσεις των 

επισκεπτών Καβάλας 

Ένα Μουσείο που δημιουργήθηκε από 

τον Σύλλογο Μικρασιατών Καβάλας 

«Μνήμη Μικράς Ασίας», ενενήντα 

χρόνια μετά την Καταστροφή. 

Κρατά ζωντανή τη μνήμη των 

αλησμόνητων πατρίδων της Ανατολής, 

τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, τον 

αγώνα των προγόνων μας να 

ριζώσουν στη νέα τους πατρίδα. 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/122


 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ  

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Ομονοίας 183, 65110 Καβάλα 

 +30 2510 224845  

(ΔΕ-ΠΑ 10:30 - 13:30) 

 roudometof@primehome.com  

 www.ilak.org 

 

 

Είναι κοινωφελές ίδρυμα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

(Αστική Εταιρία). 

 

Η βιβλιοθήκη του αποτελείται από 

περισσότερους από 30.000 τόμους 

βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και 

εφημερίδων από τον 16ο αιώνα μέχρι 

και σήμερα. Λόγω της σπανιότητας 

των βιβλίων της, δεν λειτουργεί ως 

δανειστική βιβλιοθήκη. Επί τόπου 

μπορεί κανείς να μελετήσει τους 

τόμους που επιθυμεί και να βγάλει 

δωρεάν μικρό αριθμό 

φωτοαντιγράφων.  

 

https://accesskavala.gr/el/record/74
mailto:roudometof@primehome.com
http://www.ilak.org/
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Παλιά αρχοντικά &  

κτίρια με ιστορία 

Η πόλη της Καβάλας αναπνέει στους 

ρυθμούς της ιστορίας της και ο 

επισκέπτης μπορεί σε κάθε του βήμα 

να ανακαλύψει και έναν κρυμμένο 

θησαυρό στα μνημεία, τα αξιοθέατα 

και τις καπναποθήκες της. Μαγευτικές 

γωνιές με κτίσματα-κόσμημα του 

αστικού τοπίου, δρόμοι και στενά 

ολόκληρα που θα σας μεταφέρουν σε 

άλλη εποχή, εικόνες που ξεπήδησαν 

μέσα από καρτ-ποστάλ. 

Μια πολύ ωραία διαδρομή στην πόλη 

είναι αυτή που μπορεί να 

ακολουθήσει κανείς από την πλατεία 

Καπνεργάτη προς την πλακόστρωτη 

οδό Κύπρου, όπου συναντά διαδοχικά 

τα παρακάτω κτίρια με ξεχωριστή 

ιστορία το καθένα. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ 

 

 Πλατεία Καπνεργάτη, Καβάλα 65403 

 +30 2510 222706 

TripAdvisor:  

#15 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Καβάλας 

Κτίσθηκε περίπου στο τέλος της 

δεκαετίας του 1900 ως καπναποθήκη 

του Τούρκου καπνέμπορου Κιζί Μιμίν.  

Σήμερα το κτίριο ανήκει στον Δήμο 

Καβάλας ο οποίος το ανακαίνισε, 

ώστε τώρα πια να φιλοξενεί ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/7
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ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 

 

 Κύπρου 6, Καβάλα 65403 

 +30 2510 223163 & 2310 539559 

Κτίσθηκε το διάστημα μεταξύ 

του 1888-1892, ενώ η 

Ενορία ιδρύθηκε το 1900 

μαζί με τη μόνιμη εγκατάσταση των 

Πατέρων της Αποστολής. 

Αρχικά το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως 

καθολική εκκλησία του τάγματος των 

Λαζαριστών και στη συνέχεια ως 

Γαλλικό Προξενείο.  

Σήμερα λειτουργεί και πάλι ως 

Καθολική Εκκλησία (Αποστόλου 

Παύλου). 

ΜΕΓΑΡΟ ΒΙΞ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Β’) 

 

 Κύπρου 8, Καβάλα 65403 

Άνηκε στον Γερμανό βαρόνο Αδόλφο 

Δε Ζολνάι Βιξ. Αρχιτεκτονικά το κτίριο 

έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με το 

κτίριο του σημερινού δημαρχείου 

(οδός Κύπρου 10). 

Σήμερα, ανήκει στον Δήμο 

Καβάλας και στεγάζει κάποιες 

από τις υπηρεσίες του. 

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

 

 Κύπρου 10, Καβάλα 65403 

Κτίσθηκε περίπου το 1985 από τον 

Ούγγρο καπνέμπορο βαρόνο Pierre 

Herzog, και είναι μικρογραφία 

Ουγγρικού πύργου.  

Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό κτίσμα 

της πόλης, με αρχιτεκτονική γραμμή 

μοναδική και εντελώς «ξένη» μέσα 

στον χώρο της Καβάλας.  

Από το 1937, εδώ 

στεγάζεται ο Δήμος 

Καβάλας. 

https://accesskavala.gr/el/record/222
https://accesskavala.gr/el/record/213
https://accesskavala.gr/el/record/212
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ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΚΟΥ  

(ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 

 

 Κύπρου 12-14, Καβάλα 65403 

Χτίστηκε το 1879 ως κατοικία 

του καπνέμπορου Δημήτριου 

Τόκου.  

Είναι κτίσμα Οθωμανικού 

νεοκλασικισμού και μπαρόκ και 

διατηρεί ταυτόχρονα και κάποια 

στοιχεία της τοπικής παράδοσης.  

Σήμερα έχει αναπαλαιωθεί με 

ιδιαίτερη ευαισθησία και στεγάζει την 

12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΣΧΗ 

 

 Κύπρου 14, Καβάλα 65403 

TripAdvisor: #14 Αξιοθέατο 

στις προτιμήσεις των 

επισκεπτών Καβάλας 

Λίγα μέτρα μετά το Δημαρχείο 

βρίσκεται το κτίριο της Μεγάλης 

Λέσχης. Στη νεοκλασική μορφή του 

κτιρίου παρατηρούνται αρκετά 

στοιχεία της αρχαιοελληνικής 

παράδοσης (ψευδοκίονες, κιονόκρανα, 

διαζώματα κ.ά.). Σήμερα 

χρησιμοποιείται για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, ενώ στο ισόγειο διαθέτει 

εκθεσιακό χώρο καθώς επίσης και τον 

χώρο με τα γραφεία του «Συνηγόρου 

του Πολίτη». 

https://accesskavala.gr/el/record/214
https://accesskavala.gr/el/record/215
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ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 

 

 Κ. Παλαιολόγου 1, Καβάλα 65403 

 +30 2510 223035 

Bρίσκεται πάνω από την 

Μεγάλη Λέσχη. Η ανέγερση 

του, ολοκληρώθηκε το 1894. 

Χτίστηκε και εξοπλίστηκε με δωρεές 

από τους επιφανείς καπνέμπορους 

εκείνης της εποχής. Σήμερα στο κτίριο 

στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο 

Καβάλας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

 

 Ελ. Βενιζέλου 67, Καβάλα 65403 

 +30 2510 222119 

 info@dok.gr  

 http://dok.gr  

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας είναι το 

κτίσμα με τα πιο καθαρά νεοκλασικά 

στοιχεία (αετώματα, ψευδοκίονες, 

πλαίσια παραθύρων, ρομβοειδή 

γεωμετρικά σχήματα, κ.λπ.), το οποίο 

χτίστηκε πριν από τα 1884, 

ως κατοικία πλούσιου 

καπνεμπόρου.  

 

Αξιοθέατα στην  

υπόλοιπη πόλη 

ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 

 

Στο «πίσω λιμάνι» της 

πόλης, στη γειτονιά των 

Σφαγείων, η θέα στη 

θάλασσα συνοδεύεται από μεζέδες 

στα ταβερνάκια της περιοχής. Και 

πάνω που νομίζατε πως η πόλη 

τελείωσε, αντικρίζετε άλλο ένα 

γραφικό λιμανάκι. Το λιμάνι στα παλιά 

«Σφαγεία» έχει όλα αυτά που ζητάτε. 

Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι και κρέας, 

https://accesskavala.gr/el/record/216
https://accesskavala.gr/el/record/216
https://accesskavala.gr/el/record/217
https://accesskavala.gr/el/record/217
https://accesskavala.gr/el/record/99
https://accesskavala.gr/el/record/99
mailto:info@dok.gr
http://dok.gr/
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καφετέριες, όμορφη θέα και ησυχία 

μακριά από τη βοή της πόλης. 

ΛΙΜΑΝΙ / ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 

 

Το λιμάνι αυτό έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη 

της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι 

και σήμερα. Ιδρύθηκε από τους 

Θάσιους στα τέλη του 7ου π.χ. αιώνα 

και κράτησε ανοιχτούς τους δρόμους 

με το Αιγαίο και τα παράλια της Μ. 

Ασίας. 

Από 2002 η εμπορική κίνηση 

μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ν. 

Καρβάλης «Φίλιππος Β’», οπότε 

πλέον το λιμάνι εξυπηρετεί την 

επιβατική κίνηση από και προς Θάσο, 

Λήμνο, Μυτιλήνη και Σαμοθράκη, τον 

τουρισμό, τον αλιευτικό στόλο και τον 

ναυταθλητισμό. 

Στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί 

στο λιμάνι σήμερα χτυπά η καρδιά 

της πόλης. Ό,τι πρέπει για 

παραθαλάσσιες βόλτες ανάμεσα σε 

φοινικόδεντρα, πλατείες και 

μπαράκια. Διανύστε τον με τα πόδια ή 

χρησιμοποιώντας τα 

δημοτικά ποδήλατα.  

 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

 

 Εθν. Αντιστάσεως, Καβάλα 65403 

 +30 6946 583737 

 www.lunaparkkavalas.gr 

https://accesskavala.gr/el/record/220
https://accesskavala.gr/el/record/220
https://accesskavala.gr/el/record/293
https://accesskavala.gr/el/record/293
http://www.lunaparkkavalas.gr/
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Θρησκευτικοί χώροι 

Σε πολλά σημεία της περιοχής ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 

συναντήσει επίσης κτίσματα και 

μνημεία λατρείας διαφορετικών 

δογμάτων και θρησκειών, που 

αποκαλύπτουν την πολυπολιτισμική 

κληρονομιά της περιοχής κατά το 

πέρασμα των αιώνων. 

Η κληρονομιά της ελληνικής 

ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και 

αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. 

Στους Φιλίππους ιδρύθηκε η πρώτη 

Ευρωπαϊκή εκκλησία το 49 μ.Χ. από 

τον Απόστολο Παύλο και βαπτίστηκε 

η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή η Αγία 

Λυδία, η Φιλιππησία.  

Υπάρχουν πολλές παλαιοχριστιανικές 

μονές και εκκλησίες που διασώζονται, 

με την αξιόλογη εικονογράφησή τους, 

τα ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες και τις 

σπάνιες εικόνες τους. 

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ  

ΑΓ. ΛΥΔΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ) 

 

 Λυδία, 64003 Καβάλα 

 +30 2510 516944 

 imphnth@otenet.gr  

 www.im-philippon.gr  

Βρίσκεται στον Ζυγάκτη 

ποταμό, δυτικά των αρχαίων 

Φιλίππων, όπου κατά τη 

διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά 

(Πραξ.κεφ.στ.11), συνοδού του 

Παύλου, βάπτισε ο Απόστολος 

Παύλος την πρώτη Ελληνίδα και 

Ευρωπαία χριστιανή, την 

πορφυροπώλιδα Λυδία Φιλιππησία. 

Κάθε χρόνο, ανήμερα της μνήμης της 

Ισαποστόλου Αγίας Λυδίας της 

Φιλιππησίας την 20η Μαΐου, μετά το 

πέρας της πανηγυρικής Αρχιερατικής 

Θείας Λειτουργίας, κλήρος και λαός με 

προεξέχοντα τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως 

και Θάσου, παραβρίσκονται στον 

ποταμό Ζυγάκτη, όπου τελείται το 

https://accesskavala.gr/el/record/127
https://accesskavala.gr/el/record/127
mailto:imphnth@otenet.gr
http://www.im-philippon.gr/
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Βάπτισμα ενηλίκων. Οι στιγμές είναι 

μοναδικές και άκρως συγκινητικές. 

Σύμφωνα με την διήγηση των 

Πράξεων των Αποστόλων, ο 

Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε 

στους Φιλίππους όταν θεράπευσε την 

παιδίσκη που είχε μαντικό πνεύμα. 

Σήμερα πάνω από την αγορά των 

Φιλίππων υπάρχει το πρόπυλο της 

μεγάλης Παλαιοχριστιανικής 

Εκκλησιάς. Ένας στενός διάδρομος 

οδηγεί στην κρύπτη της Εκκλησίας σε 

ένα μικρό σκοτεινό κτίριο με δυο 

χώρους που τον σκεπάζουν καμάρες. 

Αυτό το κτίσμα πιστεύεται πως ήταν η 

φυλακή του Αποστόλου Παύλου. 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 3χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, 

65500 Καβάλα 

 +30 2510 242511 & 223222 

 www.im-philippon.gr  

Tripadvisor: #15 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Γιορτάζει στις 30 Ιουλίου. 

Τρία μόλις χιλιόμετρα έξω από την 

Καβάλα, ακολουθώντας κανείς την 

εθνική οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, 

εκεί ακριβώς που αυτή ενώνεται με τα 

σωζόμενα τμήματα της παλαιάς 

περίφημης Εγνατίας οδού βρίσκεται η 

Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σίλα.  

Είναι μοναστήρι ανδρών και ανήκει 

διοικητικά στην Μητρόπολη Καβάλας. 

Από τη μονή, η θέα της Καβάλας είναι 

θαυμάσια. Μπροστά της οι 

πανέμορφες ακρογιαλιές με τα φυσικά 

τους λιμανάκια. Βαθύτερα στον κόλπο 

οι γνωστές πετρελαιοπηγές. Και πιο 

πέρα, το μαργαριτάρι των 

βορειοελλαδίτικων νησιών, η Θάσος.  

Η ίδια η πόλη, σκαρφαλωμένη 

κυριολεκτικά πάνω στα βράχια και 

στις ρεματιές που σχηματίζονται 

καθώς τα βουνά κατεβαίνουν σχεδόν 

απότομα στη θάλασσα, δικαιολογεί 

σχεδόν απόλυτα τον προβληματισμό 

όλων αυτών των ειδικών που 

απέδωσαν το όνομα της πόλης στη 

ιδιομορφία του εδάφους. 

Ο γραφικός αυτός χώρος που 

περιβάλλεται από ένα θαυμάσιο 

πλούσιο πράσινο, δεν επιλέχθηκε 

τυχαία για την ανέγερση της μονής. 

Κατά την παράδοση στο σημείο αυτό 

http://www.im-philippon.gr/
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κάθησαν να ξεκουραστούν ο 

Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες 

του Σίλας, Τιμόθεος και Λουκάς.  

Αυτό εξάλλου αναφέρει και η 

μαρμάρινη στήλη που βρίσκεται 

σήμερα μπροστά και λίγο αριστερά 

από το Καθολικό της μονής :  

«ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ 

ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ». 

 

 

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ  

ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 

 Ελ. Βενιζέλου 46, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 223177 

 www.im-philippon.gr 

Το 1864 η Ελληνική 

Ορθόδοξη Κοινότητα της 

Καβάλας απέκτησε το 

δικαίωμα να χτίσει συνοικία έξω από 

το φρούριο της πόλεως και πρώτο 

μέλημά της ήταν το να χτίσει εκκλησία 

για τις θρησκευτικές ανάγκες των 

πιστών, τον ναό του Τιμίου 

Προδρόμου, σ’ έναν τόπο που ήταν 

εξοχή για τους κατοίκους της πόλης 

και προσκύνημα αφιερωμένο στη 

Ζωοδόχο Πηγή. 

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 Αγ. Αθανασίου 109, 65201 Καβάλα 

 +30 2510 222330 

 www.im-philippon.gr  

Είναι ο τρίτος κατά σειρά 

παλαιότητας ναός της 

Καβάλας, μετά του Τιμίου 

Προδρόμου και της Κοιμήσεως 

Θεοτόκου, χτισμένος στο ανατολικό 

άκρο της πόλεως, σε χώρο επικλινή 

και γραφικό.  

https://accesskavala.gr/el/record/39
https://accesskavala.gr/el/record/39
https://accesskavala.gr/el/record/129
https://accesskavala.gr/el/record/129
https://accesskavala.gr/el/record/118
https://accesskavala.gr/el/record/118
http://www.im-philippon.gr/
http://www.im-philippon.gr/
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Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 Περδίκα 1, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 224398 

 www.im-philippon.gr  

Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου Καβάλας 

βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή στο 

κέντρο της πόλης. 

Ιδρύθηκε και καθιερώθηκε από 

πρόσφυγες μετά το 1922, κυρίως από 

Θράκες και πιο συγκεκριμένα από τη 

Στέρνα Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του 

Αγίου Γεωργίου.  

Εκεί υπήρχε ένα μουσουλμανικό 

τέμενος, στο οποίο μια επιτροπή 

τοποθέτησε έναν σταυρό παίρνοντας 

την απόφαση να καθιερωθεί ως Ιερός 

Ναός επ’ ονόματι του Αγίου Γεωργίου 

και να τοποθετηθούν εικόνες και 

κειμήλια που έφεραν από τις 

αλησμόνητες πατρίδες. 

Το 1983 κατεδαφίζεται ο ναός και το 

παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας (η 

εικόνα της μεταφέρθηκε στο αριστερό 

κλίτος του σημερινού ναού) και το 

1985 είναι έτοιμο το νέο κτίσμα, το 

οποίο εξοπλίζεται με όλα τα 

απαραίτητα για τη λειτουργία του 

έπιπλα και ιερά σκεύη.  

Το 2004 αρχίζει η επί τοίχου 

Αγιογράφηση.  

Ο Ναός είναι τρίκλιτη 

Βασιλική με τρούλο. 

 

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ  

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

 Ιωακείμ Σγουρού 1, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 222113 

 www.im-philippon.gr  

Ο καθεδρικός Ιερός Ναός του 

Αγίου Αποστόλου Παύλου 

θεμελιώθηκε για να τιμηθεί 

και εξαρθεί το γεγονός, ότι σ’ αυτήν 

την πόλη – τότε Νεάπολη, στη 

συνέχεια Χριστούπολη και σήμερα 

Καβάλα – έφτασε για πρώτη φορά 

στον ελληνικό χώρο, όσο και στον 

https://accesskavala.gr/el/record/223
https://accesskavala.gr/el/record/223
https://accesskavala.gr/el/record/36
https://accesskavala.gr/el/record/36
http://www.im-philippon.gr/
http://www.im-philippon.gr/
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Ευρωπαϊκό γενικότερα, ο Απόστολος 

των Εθνών Παύλος. 

Η ανέγερση του Ιερού Ναού ξεκίνησε 

με μια ομάδα ευσεβών χριστιανών 

στις αρχές του 1900. Τελικά, ο 

θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε το 1905 

από τον Μητροπολίτη Ξάνθης Ιωακείμ 

Σγουρό, αφού προηγουμένως η 

Ελληνική Κοινότητα ζήτησε τη 

συγκατάθεση της τουρκικής Διοίκησης, 

δεδομένου ότι εξακολουθούσε η πόλη 

να βρίσκεται κάτω από τουρκική 

κατοχή. 

 

Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Βλ. παραπάνω, σελ. 43. 

 

Ι.N. ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Βλ. παραπάνω, σελ. 46. 

 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

Βλ. παραπάνω, σελ.53. 

Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

 Παρθενώνος 3, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 223823 

 www.im-philippon.gr  

Η ιστορία του ναού αυτού, 

που δεσπόζει επιβλητικός 

στην κορυφή ενός βράχου 

ψηλά πάνω από την Καβάλα, αρχίζει 

το 1928, όταν με πρωτοβουλία 

κάποιων χριστιανών χτίζεται ένα 

μικρό ξύλινο παρεκκλήσι προς τιμή 

του Προφήτη Ηλία.  

Φτωχό και απέριττο, δεχόταν το 

ευλαβικό προσκύνημα των 

εκδρομέων, που έβρισκαν την 

ευκαιρία να αναρριχηθούν μέχρι εκεί 

για να απολαύσουν την ομορφιά του 

κόλπου της Καβάλας και, στο βάθος 

του, τη Θάσο.  

Παράλληλα με την εμφάνιση του 

παρεκκλησίου, εμφανίζονται και οι 

πρώτοι κάτοικοι, που θα 

δημιουργήσουν τον πρώτο πυρήνα 

του συνοικισμού του Προφήτη Ηλία. 

https://accesskavala.gr/el/record/224
https://accesskavala.gr/el/record/224
http://www.im-philippon.gr/
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Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 

 

 62047 Πρώτη Σερρών 

 +30 25920 61566 

Η ιερά Μονή της Παναγίας 

της Εικοσιφοίνισσας είναι 

ένας από τους ιερούς 

χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας 

που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί 

πόλο έλξης πλήθους πιστών, που 

έρχονται να προσκυνήσουν την 

«αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου» 

και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο 

περιβάλλον της. 

Βρίσκεται στον δρόμο Καβάλας-

Σερρών, αμέσως μετά την Κορμίστα, 

στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου σε 

μια κατάφυτη τοποθεσία, σε 

υψόμετρο 743 μ. 

Λειτουργεί Ξενώνας. 

Ώρες λειτουργίας 

Καθημερινά 05.00-14.00 και 16.00-

21.00 (θερινό ωράριο) και  

05.00-14.00 και 17.00-19.00 

(χειμερινό ωράριο)

 

Έξω από την Καβάλα 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

 

 Στέγη Πολιτισμού, 64006 Νέα 

Καρβάλη 

+30 2510 316192 & 616648 

 +30 6974 000014 (κινητό) 

 info@stegi-karvalis.gr 

 www.stegi-karvalis.gr 

Βραβείο από την Ε.Ε. του 

καλύτερου μουσείου της 

Ευρώπης για τη χρονιά του 

1997 

Λειτουργεί από το 1995 από τη Στέγη 

Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης μαζί 

με το Κέντρο Καππαδοκικών 

Μελετών.  

Ώρες λειτουργίας: 

ΔΕ-ΠΑ 08.30- 13.00 

Απογεύματα και ΣΚ με ραντεβού 

Τιμή Εισιτηρίου 

Γενική είσοδος: €3  Γκρουπ: €2  

Σχολεία: €1 

https://accesskavala.gr/el/record/111
https://accesskavala.gr/el/record/111
https://accesskavala.gr/el/record/225
https://accesskavala.gr/el/record/225
mailto:info@stegi-karvalis.gr
http://www.stegi-karvalis.gr/
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ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ 

 

 

Στα 12 χλμ. έξω από την πόλη της 

Καβάλας βρίσκεται το προσφυγικό 

χωριό Νέα Καρβάλη. Στις παρυφές 

του χωριού βρίσκεται ένας 

απομονωμένος λόφος, όπου επάνω 

του έχει κτιστεί το Λαογραφικό χωριό 

Ακόντισμα, το όνομα του οποίου 

δόθηκε από τους Ρωμαίους που 

κάποτε κατοίκησαν σε αυτήν την 

περιοχή.  

Ίχνη πολιτισμού υπάρχουν από τον 4ο 

αιώνα π.Χ. Από εκεί επίσης περνούσε 

η αρχαία Εγνατία οδός. 

Στο Λαογραφικό χωριό υπάρχει το 

Ιστορικό Εθνολογικό Μουσείο 

Ελλήνων της Καππαδοκίας 

καθώς και ξενώνας με 22 

δωμάτια. 

Φίλιπποι 

18,5 χλμ. από την Καβάλα 

Πανίσχυροι βασιλιάδες του 

αρχαιοελληνικού κόσμου, Ρωμαίοι 

στρατηγοί και χιλιάδες στρατιώτες, ο 

σημαντικότερος Απόστολος των 

πρωτοχριστιανικών χρόνων και η 

πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. 

Βρείτε τα ίχνη που άφησαν πίσω τους 

με μία και μόνο επίσκεψη στον 

μοναδικό Αρχαιολογικό Χώρο των 

Φιλίππων. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

 Κρηνίδες, 64003 Φίλιπποι 

 +30 2510 516090 & 516251 

 efakav@culture.gr 

 https://cutt.ly/ybQ7sBJ 

Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO 

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, θα 

βρείτε την πόλη που πήρε το όνομά 

https://accesskavala.gr/el/record/75
https://accesskavala.gr/el/record/75
https://accesskavala.gr/el/record/77
https://accesskavala.gr/el/record/77
mailto:efakav@culture.gr
https://cutt.ly/ybQ7sBJ
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της από τον πατέρα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Εκεί, η σκαπάνη έφερε 

στο φως ερείπια από την ελληνιστική, 

τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή και την 

παλαιοχριστιανική περίοδο, όπως 

αυτά του οκταγώνου, της ρωμαϊκής 

αγοράς, των βασιλικών εκκλησιών, τα 

τείχη και φυσικά, το Αρχαίο Θέατρο 

Φιλίππων, που αποκαταστάθηκε και 

πλέον φιλοξενεί κανονικά 

παραστάσεις. 

Ώρες επίσκεψης 

ΔΕ-ΚΥ: 08:00-20:00 (θερινοί μήνες) 

Και 08:30-15:00 (χειμερινοί μήνες) 

Τιμή εισιτηρίου 

Γενική είσοδος (στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο των Φιλίππων): Ολόκληρο: 

€6, Μειωμένο: €3. 

Ενιαίο εισιτήριο (το ενιαίο εισιτήριο 

ισχύει για το Αρχαιολογικό Μουσείο 

των Φιλίππων και για τον 

Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων): 

Ολόκληρο: €8, Μειωμένο: €4. 

Μειωμένο δικαιούνται οι επισκέπτες 

άνω των 65 ετών από χώρες της Ε.Ε. 

και μαθητές και φοιτητές από χώρες 

εκτός ΕΕ. 

Για παιδιά κάτω των 18, φοιτητές από 

χώρες της Ε.Ε., άνεργους Έλληνες 

πολίτες και Άτομα με Αναπηρία η 

είσοδος είναι δωρεάν. 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

 

Το αρχαίο θέατρο Φιλίππων είναι ένα 

αξιόλογο και σημαντικό μνημείο. 

Βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου 

της ακροπόλεως και στηρίζεται στο 

ανατολικό τείχος της πόλης των 

Φιλίππων. Παρόλο που έχει υποστεί 

πολλές αλλαγές στο πέρασμα των 

αιώνων και κάποιες επεμβάσεις για να 

μπορεί να φιλοξενεί το Φεστιβάλ 

Φιλίππων, διατηρεί πολλά από τα 

στοιχεία του. 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ 

Απέναντι από το αρχαίο θέατρο 

Φιλίππων βρίσκονται τα ερείπια της 

αρχαίας πόλης. Η πόλη πήρε το 

όνομά της το 356 π.χ. από τον 

πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Φίλιππο Β’. 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων 

μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη 

μια ανάμεικτη περιήγηση, αφού οι 

ανασκαφές έχουν φέρει στο φως 

ερείπια από την ελληνιστική, τη 

ρωμαϊκή, τη βυζαντινή, και την 
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παλαιοχριστιανική περίοδο. Το 

οκτάγωνο, η ρωμαϊκή αγορά, οι 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές, 

τμήματα των τειχών της πόλης, είναι 

τα πιο γνωστά από αυτά. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Φιλίππων βρίσκεται στις 

παρυφές του αρχαιολογικού 

χώρου και διαθέτει δύο ενότητες για 

τη μόνιμη παρουσίαση των 

ευρημάτων από τις ανασκαφές της 

αρχαίας πόλης: 

Ενότητα Α΄: Καταλαμβάνει ολόκληρο 

το ισόγειο. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζεται αρχαιολογικό 

(επιγραφές, γλυπτά, αγγεία, 

νομίσματα, κοσμήματα), ιστορικό και 

εποπτικό υλικό της πόλης των 

Φιλίππων και της περιοχής της από 

τους προϊστορικούς χρόνους ως το 

τέλος της ρωμαϊκής αρχαιότητας. 

Ενότητα Β΄: Καταλαμβάνει τον όροφο 

του κτιρίου. Σε αυτή παρουσιάζεται η 

χριστιανική πόλη (επιγραφές, 

αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, 

αγγεία, νομίσματα) από τα 

παλαιοχριστιανικά χρόνια της ακμής 

ως την συρρίκνωσή της στον 7ο μ.Χ. 

αιώνα και ως την οριστική ερήμωσή 

της μετά την τουρκική κατάκτηση στα 

τέλη του 14ου αιώνα. 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν 

πρόσβαση στους χώρους του 

Μουσείου. 

https://accesskavala.gr/el/record/78
https://accesskavala.gr/el/record/78
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Νέστος ποταμός 

Απόδραση στη φύση 

 

Ένας από τους πέντε 

μεγαλύτερους και 

σημαντικότερους ποταμούς 

της Ελλάδας. Πηγάζει από το Όρος 

Ρίλα στη Βουλγαρία και εκβάλλει στο 

Θρακικό Πέλαγος. 

Βρίσκεται περίπου 28 χλμ. ανατολικά 

από την Καβάλα και αποτελεί το 

φυσικό όριο Μακεδονίας και Θράκης. 

Η ροή του ποταμού από τα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις 

εκβολές του, δημιούργησε πλήθος 

οικοσυστημάτων που φιλοξενούν 

πολλά φυτά και ζώα, αρκετά από τα 

οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα.  

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί 

στα μονοπάτια του Νέστου με τα 

πόδια είτε από τις ειδικές 

εγκαταστάσεις με το ποδήλατο 

απολαμβάνοντας, μπορεί να κάνει 

rafting, kanoe-cayak, κ.λπ.  

Επισκεφθείτε το χωριό Τοξότες (40 

χλμ.) από όπου ξεκινούν οι 

εξορμήσεις και ζήστε μια μοναδική 

εμπειρία μέσα στη φύση. 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 

 Μοναστηράκι, 64011 

Κεραμωτή 

 +30 2510 461807 (Δασαρχείο) 

https://accesskavala.gr/el/record/255
https://accesskavala.gr/el/record/255
https://accesskavala.gr/el/record/256
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 

 

 64011 Κεραμωτή   +30 25910 51831 

 infonestos@fd-nestosvistonis.gr 

 www.fd-nestosvistonis.gr 

 

 

Ώρες λειτουργίας 

ΔΕ-ΠΑ 09.30 – 15.30  

Τα ΣΚ κατόπιν συνεννόησης 

 

Από τα τέλη του 2020, δίπλα στο Κέντρο ξεκινά μια νέα πλήρως προσβάσιμη σε 

άτομα με αναπηρία οικοτουριστική διαδρομή! 

 

https://accesskavala.gr/el/record/46
mailto:infonestos@fd-nestosvistonis.gr
http://www.fd-nestosvistonis.gr/
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Παραλίες & Ακτές 

 

Η Καβάλα είναι μία από τις λίγες 

πόλεις της Ελλάδας που διαθέτει 

τέσσερις οργανωμένες παραλίες μέσα 

στον πολεοδομικό της ιστό. 

Αν αναζητάτε ήσυχες στιγμές δίπλα 

στη θάλασσα, λίγο πιο μακριά από 

την πόλη θα βρείτε και πιο 

απομονωμένες ακτές.  

Το γραφικό Παλιό, η Καλαμίτσα με τα 

νεανικά beach bar, η Ηρακλείτσα, η 

Πέραμος και ο Μπάτης με το πράσινο 

σκηνικό και τα όμορφα εστιατόρια, και 

φυσικά οι φαντασμαγορικοί 

Αμμόλοφοι με τα κρυστάλλινα νερά 

και την ανοιχτόχρωμη αμμουδιά είναι 

οι απαραίτητες στάσεις στην 

καβαλιώτικη ακτογραμμή. 

 

ΡΑΨΑΝΗ 

Εντός της πόλης 

 

«Παιδί της πόλης» σχεδόν στο 

κέντρο, κοντά στο πάρκο του 

Φαλήρου, για όσους δεν μπορούν να 

απομακρυνθούν από την πόλη.  

Οργανωμένη και με ελεύθερη είσοδο. 

Βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία. 

Μπορεί κανείς να φτάσει με τα 

λεωφορεία Νο1, Νο4, Νο5, Νο8 και 

Νο10. 

Στην ακτή λειτουργούν μία ταβέρνα 

και αναψυκτήρια. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/93
https://astiko-kavalas.gr/vironas-kalithea/
https://astiko-kavalas.gr/kipoupoli-tei/
https://astiko-kavalas.gr/agios-loukas/
https://astiko-kavalas.gr/kalamitsa-mpatis/
https://astiko-kavalas.gr/neapoli-depos/
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ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 

2 χλμ. ανατολικά 

 

TripAdvisor: #19 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της 

πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο 

Δήμος παρέχει στους λουόμενους 

ομπρέλες και καρέκλες.  

Βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία. 

Υπάρχει πρόσβαση με την αστική 

συγκοινωνία της πόλης με τα 

λεωφορεία Νο2, Νο3 και Νο11. 

Υπάρχει χώρος δωρεάν στάθμευσης. 

Σε διάφορα σημεία της ακτής 

λειτουργούν ψαροταβέρνες που 

σερβίρουν φρέσκο ψάρι και άλλα 

τοπικά πιάτα. 

Διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις για 

άτομα με αναπηρία. 

ΆΣΠΡΗ ΆΜΜΟΣ 

3 χλμ. ανατολικά 

 

TripAdvisor: #13 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Μια υπέροχη αμμουδιά και 

οργανωμένη ακτή με ψαροταβέρνες. Η 

παραλία Άσπρη Άμμος καλύπτεται 

κυρίως με ψιλή άμμο. Το νερό είναι 

καθαρό και διαφανές. Η παραλία 

προστατεύεται από ανέμους από δύο 

λόφους, οπότε σπάνια υπάρχουν 

έντονα κύματα. Κατάλληλη για μικρά 

παιδιά και αρχάριους κολυμβητές. 

Είναι εύκολο να φτάσετε στην 

παραλία και σταθμεύσετε το 

αυτοκίνητο μπροστά στην άμμο. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/92
https://accesskavala.gr/el/record/83
https://astiko-kavalas.gr/deksameni-apo-tsolaki/
https://astiko-kavalas.gr/nekrotafia-nees-ergatikes/
https://astiko-kavalas.gr/nosokomeio-perigiali/
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ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 

11 χλμ. ανατολικά 

 

Η παραλία έχει νότιο 

προσανατολισμό, είναι στο σύνολό 

της αμμώδης και δεν είναι 

οργανωμένη. Παρ' όλα αυτά, σε 

ορισμένα σημεία υπάρχουν 

διαθέσιμες ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

Εντός της άμεσης περιοχής της 

παραλίας υπάρχει και χώρος 

οργανωμένης κατασκήνωσης 

συνολικής χωρητικότητας της τάξης 

των 180 ατόμων. 

Δε διαθέτει υποδομές/ 

διευκολύνσεις για άτομα με 

αναπηρία. 

 

ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

34 χλμ. ανατολικά 

 

Η θάλασσα και το πευκόδασος 

της ακτής της Κεραμωτής 

συνθέτουν μια χαρακτηριστική 

ελληνική εικόνα. Πρόκειται για μια 

λωρίδα γης που εισχωρεί στη 

θάλασσα και απλώνεται στο μπλε του 

Αιγαίου. Η αμμουδιά συγκεντρώνει 

πολλούς επισκέπτες το καλοκαίρι 

χάρη στα σχετικά ρηχά και ήρεμα 

νερά της, αναδεικνύοντας την ιδανική 

για οικογένειες.  

Οργανωμένα beach bar, καφέ και 

ταβέρνες κυρίως με θαλασσινά, 

καθιστούν την περιοχή έναν ιδανικό 

καλοκαιρινό προορισμό. Μπορεί 

κανείς να πάει μέχρι τη Κεραμωτή με 

το υπεραστικό λεωφορείο που έχει 

προορισμό την Ξάνθη κι έπειτα να 

συνεχίσει με τα πόδια ή ταξί για την 

παραλία. 

Βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία.  

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

https://accesskavala.gr/el/record/85
https://accesskavala.gr/el/record/86
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ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 

3 χλμ. δυτικά 

 

Tripadvisor: #8 Αξιοθέατο στις 

προτιμήσεις των επισκεπτών 

Οργανωμένη παραλία του Δήμου 

Καβάλας στη δυτική είσοδο της 

πόλης.  

Βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία.  

Φιλοξενεί καθημερινά κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες μεγάλο αριθμό 

λουομένων.  

Είναι μια από της πρώτες επιλογές 

της νεολαίας της πόλης επειδή η 

είσοδος είναι ελεύθερη. 

Υπάρχει πρόσβαση με την αστική 

συγκοινωνία της πόλης με τα 

λεωφορεία Νο4, Νο5 και Νο8. 

Υπάρχει επίσης και πάρκινγκ χωρίς 

αντίτιμο. 

Επί της ακτής και στη γύρω περιοχή 

λειτουργούν ταβέρνες που σερβίρουν 

πιάτα από την Ελληνική και τη διεθνή 

κουζίνα, ακόμα και αναψυκτήρια και 

μπαρ για δροσερά διαλείμματα. 

Διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις για 

άτομα με αναπηρία. 

 

ΜΠΑΤΗΣ 

4 χλμ. δυτικά 

 

Γραφικός κόλπος με οργανωμένη 

παραλία και τον αυτόνομο πολυχώρο 

BATIS MULTIPLEX.  

Ο επισκέπτης θα βρει επίσης 

θαλάσσια παιχνίδια, πισίνες, 

εστιατόριο, pool bar, beach bar και 

παιδική χαρά. 

Η ακτή έχει μήκος 250 μέτρα, ενώ το 

μέσο πλάτος εκτιμάται 30 μέτρα. 

Διαθέτει εξειδικευμένο 

ναυαγοσωστικό προσωπικό. 

Είναι βραβευμένη με τη Γαλάζια 

Σημαία.  

Για να μπείτε στην παραλία και να 

χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις 

υπάρχει αντίτιμο εισόδου.  

Η πρόσβαση γίνεται με το αστικό 

λεωφορείο Νο8 κατά τους θερινούς 

https://accesskavala.gr/el/record/84
https://astiko-kavalas.gr/kipoupoli-tei/
https://astiko-kavalas.gr/agios-loukas/
https://astiko-kavalas.gr/kalamitsa-mpatis/
https://astiko-kavalas.gr/kalamitsa-mpatis/
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μήνες και με υπεραστικό λεωφορείο 

που έχει προορισμό τη Νέα Πέραμο. 

Τέλος, διαθέτει ευρύχωρο πάρκινγκ με 

ελεύθερη είσοδο. 

Υπάρχουν υποδομές/ 

διευκολύνσεις για άτομα με 

αναπηρία. 

 

ΤΟΣΚΑ 

5 χλμ. δυτικά 

 

Βραβευμένη με τη Γαλάζια 

Σημαία, για τα καθαρά νερά 

και την οργάνωσή της. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί το 

Ξενοδοχείο 4* Bomo Tosca Beach, 

εστιατόριο και αναψυκτήριο. Στην 

πρώτη γραμμή της θάλασσας, σε μια 

μεγάλη έκταση, με ένα μικρό δάσος 

από πεύκα, με ιδιωτική αμμώδη 

παραλία, άνετα δωμάτια, εστιατόρια, 

μπαρ, παιδική λέσχη. 

Διαθέτει εξειδικευμένο 

ναυαγοσωστικό προσωπικό.  

Είσοδος με εισιτήριο. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

ΠΑΛΗΟ 

6 χλμ. δυτικά 

 

Σε απόσταση 6 χλμ. από την 

Καβάλα συναντά κανείς το 

Παληό. 

Ένα γραφικό παραθαλάσσιο θέρετρο 

που προσελκύει πλήθος λουόμενων το 

καλοκαίρι καθώς είναι ένα 

παραδοσιακό παραθεριστικό κέντρο 

τόσο των κατοίκων της Καβάλας όσο 

και των τουριστών. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

Κατά μήκος του έχει υπέροχες 

δαντελωτές ακτές με παραλιακά καφέ 

https://accesskavala.gr/el/record/89
https://accesskavala.gr/el/record/226
https://accesskavala.gr/el/record/87
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και ταβερνάκια για όλες τις 

προτιμήσεις.  

Η παραλία είναι οργανωμένη κυρίως 

στο ανατολικό της τμήμα, διαθέτοντας 

υποδομές, όπως ξαπλώστρες, 

ομπρέλες, ντους, κάδους και καλάθια 

απορριμμάτων.  

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

COSTA VITA 

7 χλμ. δυτικά 

 

Η φυσική ομορφιά και τα 

καταγάλανα νερά συνθέτουν 

ένα περιβάλλον μοναδικό για την 

περιοχή κάτι που αποτελεί πόλο 

έλξης για άτομα κάθε ηλικίας.  

Διαθέτει επίσης άνετο χώρο για 

πάρκινγκ πολλών θέσεων. 

Περιλαμβάνει και το ομώνυμο Beach -

Bar. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

 

ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 

13 χλμ. δυτικά 

 

Η Νέα Ηρακλείτσα, ένα από τα 

πιο όμορφα χωριουδάκια της 

περιοχής, διαθέτει μια υπέροχη 

γαλάζια θάλασσα με αμμουδερή 

παραλία την οποία μπορεί κανείς να 

απολαύσει είτε ως λουόμενος είτε 

τρώγοντας σε μια από τις πολλές 

υπέροχες ταβερνούλες της.  

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

https://accesskavala.gr/el/record/81
https://accesskavala.gr/el/record/88
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Βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία. 

Είναι οργανωμένη και έχει και χώρο 

στάθμευσης.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δωρεάν 

ομπρέλες και ξαπλώστρες, ντουζιέρες 

και αποδυτήρια.  

Στην περιοχή βρίσκεται και το 

οργανωμένο κάμπινγκ Paradiso. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

ΡΕΜΒΗ 

14 χλμ. δυτικά 

 

Ιδανική παραλία για 

οικογένειες που θέλουν να 

απολαύσουν ήσυχα το μπάνιο τους με 

τα παιδιά τους. Λειτουργούν ταβέρνα 

και café bar. 

 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

16 χλμ. δυτικά 

 

Η Νέα Πέραμος συναγωνίζεται 

σε ομορφιά τα πιο γνωστά 

τουριστικά μέρη της Ελλάδας, 

αφού διαθέτει εκπληκτικές παραλίες 

και μοναδικές ταβέρνες με το 

καλύτερο ψάρι της περιοχής.  

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

Απέναντι από την παραλία της Νέας 

Περάμου οι παραθεριστές βλέπουν 

μια βραχονησίδα γνωστή ως Φιδονήσι, 

ενώ κοντά βρίσκεται και η 

Ανακτορούπολη Περάμου. 

Υπάρχουν υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

Από την Νέα Πέραμο υπάρχει και 

ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Θάσο. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/94
https://accesskavala.gr/el/record/91
https://accesskavala.gr/el/record/76
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ΒΡΑΣΙΔΑ 

20 χλμ. δυτικά 

 

Μεταξύ των Αμμολόφων και 

της Ν. Περάμου, πίσω από τον 

λόφο της βυζαντινής 

Ανακτορούπολης, εκτείνεται η 

χερσόνησος του Βρασίδα. Οι πολλές 

μικρές παραλίες και οι κολπίσκοι σε 

συνδυασμό με τα καταπράσινα βουνά 

και τους βραχώδεις σχηματισμούς που 

περιβάλλουν τον χώρο, σε προκαλούν 

για μπάνιο και εξερεύνηση. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. Ο δρόμος για το 

ακρωτήρι αρχίζει από την είσοδο του 

κάστρου. Είναι χωματόδρομος αλλά η 

κατάστασή του είναι αρκετά καλή και 

μπορούν να τον διασχίσουν όλοι οι 

τύποι οχημάτων. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ 

18 χλμ. δυτικά 

 

Οι Αμμόλοφοι, με τα 

κρυστάλλινα νερά τους, 

βρίσκονται 2 χλμ. από τη Νέα 

Πέραμο. 

Κατατάσσεται στη λίστα των δέκα 

ωραιότερων παραλιών της Ελλάδας 

και για αυτό το λόγο προσελκύει 

πλήθος κόσμου κάθε καλοκαίρι. 

Έχει μήκος 3 χλμ. και συνδυάζει ψιλή 

άμμο με κρυστάλλινα πεντακάθαρα 

νερά δημιουργώντας στον επισκέπτη 

τη ψευδαίσθηση πως βρίσκεται σε 

κάποια εξωτική παραλία! 

Είναι βραβευμένη με τη Γαλάζια 

Σημαία για τα καθαρά νερά της.  

Η παραλία χωρίζεται σε τρία τμήματα 

με την παρουσία βράχων και τα 

ονόματα αυτών ξεκινώντας από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά είναι: 

πρώτοι Αμμόλοφοι, δεύτεροι 

Αμμόλοφοι και τρίτοι Αμμόλοφοι.  

https://accesskavala.gr/el/record/227
https://accesskavala.gr/el/record/82
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Διαθέτει οργανωμένη παραλία με 

beach bars, ξαπλώστρες, ομπρέλες 

καθώς και δωρεάν parking.  

Η είσοδος σε όλες τις πλαζ είναι 

ελεύθερη.  

Για τους λουόμενους που προτιμούν 

κάτι πιο ήρεμο και χαλαρό, μπορούν 

και πάλι να επισκεφτούν τους 

Αμμόλοφους για να «εξερευνήσουν» 

τις ανεκμετάλλευτες πλευρές τους. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

Δε διαθέτει υποδομές/ διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

ΣΑΡΑΚΗΝΑ 

26 χλμ. δυτικά 

 

Και εδώ το τοπίο μαγευτικό. 

Πεντακάθαρα νερά, μαλακή 

αμμουδιά. 

Η πρόσβαση γίνεται με υπεραστικό 

λεωφορείο που έχει προορισμό τη 

Νέα Πέραμο. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

38 χλμ. δυτικά 

 

Ο Πύργος της Απολλωνίας 

βρίσκεται στη νότια πλευρά 

της παλιάς Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ανάμεσα 

στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα 

και στον κόλπο των Ελευθερών.  

Το όνομά του μάλλον το πήρε από τη 

λανθασμένη εκτίμηση της εποχής για 

την ακριβή θέση της αρχαίας πόλης 

της Απολλωνίας. Το κτίσμα 

χρονολογείται περίπου τον 14ο αιώνα 

και είχε στρατιωτικό σκοπό. 

Φτιάχτηκε για να ελέγχει τις κινήσεις 

σε όλη τη θαλάσσια περιοχή, από την 

Καβάλα (τότε Χριστούπολη) έως το 

Άγιο Όρος. 

https://accesskavala.gr/el/record/95
https://accesskavala.gr/el/record/80
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Αν ακολουθήσει κανείς το 

χωματόδρομο που βρίσκεται κοντά 

στον πύργο, θα καταλήξει σε μία 

παραλία που προσφέρει απέραντο 

γαλάζιο, ηρεμία και γαλήνη. 

Δε διαθέτει υποδομές/διευκολύνσεις 

για άτομα με αναπηρία. 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 

58 χλμ. δυτικά 

 

Στα καταγάλανα νερά της 

παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) 

θα βρείτε μια απέραντη ακρογιαλιά με 

άσπρη άμμο και πολύχρωμα 

πετραδάκια, ομπρέλες.  

Ψαροταβέρνες και ψησταριές για το 

τσίπουρο ή το ουζάκι το μεσημέρι και 

για το βράδυ ελάτε να απολαύσετε τη 

νυχτερινή ζωή. Υπάρχουν ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, 

σουπερμάρκετ, πάρα πολλά 

καταστήματα και βρίσκεις τα πάντα.  

Επίσης, από την παραλία ξεκινάνε 

δύο μονοπάτια για ορειβασία στο 

Παγγαίο.  

Τέλος, και οι παραλίες Κάριανης και 

Ακροποτάμου είναι μοναδικής 

ομορφιάς και κάθε καλοκαίρι 

κατακλύζονται από παραθεριστές και 

επισκέπτες. 

https://accesskavala.gr/el/record/90
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Εστίαση & Διασκέδαση 

ΤΟ ΑΡΑΛΙΚΙ 

 Θ. Πουλίδου, Καβάλα 

 +30 6984 718521 

 https://cutt.ly/GbEVjJ1 (Facebook) 

TripAdvisor: #1 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Μεσογειακή, Μπάρμπεκιου, 

Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ 

 Έλλης 2-4, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 833600  

 https://cutt.ly/5bEMjUa (Facebook) 

TripAdvisor: #2 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

ΜΠΑΛΑΟΥΡΟ 

 Θάσου 19, Λιμανάκι Σφαγείων, 65201 

Καβάλα 

 +30 2510 225222 

 balaouro@hotmail.gr 

 www.balaouro.gr 

TripAdvisor: #3 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ευρωπαϊκή.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

ΣΟΥΣΟΥΡΟ 

 Αγ. Νικολάου 4, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 226111 

 sousourokavala@gmail.com 

 www.sousouro.com 

TripAdvisor: #4 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Μεσογειακή, Μπάρμπεκιου, 

Ευρωπαϊκή.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Πιάτα χωρίς γλουτένη. 

https://accesskavala.gr/el/record/228
https://accesskavala.gr/el/record/229
https://accesskavala.gr/el/record/230
https://accesskavala.gr/el/record/231
https://cutt.ly/GbEVjJ1
https://cutt.ly/5bEMjUa
mailto:balaouro@hotmail.gr
http://www.balaouro.gr/
mailto:sousourokavala@gmail.com
http://www.sousouro.com/
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ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ 

 Πλατεία Καραολή & Δημητρίου 36, 

65201 Καβάλα 

 +30 2511 111073 

 info@tsalapeteinos.gr 

 www.tsalapeteinos.gr 

TripAdvisor: #5 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Μεσογειακή, Ευρωπαϊκή, 

Wine Bar.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν. 

 

ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ 

 Θ. Πουλίδου 29, 65201 Καβάλα 

 +30 6946 793981 

 koutoukakikavala@gmail.com  

 https://cutt.ly/zbE2LSb (Facebook) 

TripAdvisor: #6 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

DELIKARIS OLA STA KARVOUNA 

 Ψαρών 15, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 232116 

TripAdvisor: #7 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Φαστ φουντ, Μπάρμπεκιου, 

Ελληνική. 

 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 

 Θάσου 29, 65201 Καβάλα 

 +30 2510 225505 

 https://cutt.ly/AbE93UV (Facebook) 

TripAdvisor: #8 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

ΨΑΡΑΚΙ 

 Εθ. Αντιστάσεως 3, 65403 Καβάλα  

 +30 2510 211750 

 eat@psaraki.gr  

 https://cutt.ly/KbE3Djo (Facebook) 

TripAdvisor: #9 εστιατόριο στην 

Καβάλα 

https://accesskavala.gr/el/record/232
https://accesskavala.gr/el/record/233
https://accesskavala.gr/el/record/234
https://accesskavala.gr/el/record/235
https://accesskavala.gr/el/record/236
mailto:info@tsalapeteinos.gr
http://www.tsalapeteinos.gr/
mailto:koutoukakikavala@gmail.com
https://cutt.ly/zbE2LSb
https://cutt.ly/AbE93UV
mailto:eat@psaraki.gr
https://cutt.ly/KbE3Djo
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Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ευρωπαϊκή. 

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη.  

 

ΑΠΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ 

 Ερυθρού Σταύρου 2, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 227173 

 info@hellothessaloniki.gr  

 www.apiko.gr 

TripAdvisor: #10 εστιατόριο στην 

Καβάλα  

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν, Πιάτα 

χωρίς γλουτένη. 

 

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 

 Νυρεμβέργης 176, 65201 Καβάλα  

 +30 2510 225846 

 https://cutt.ly/qbE75FU (Facebook) 

TripAdvisor: #11 εστιατόριο στην 

Καβάλα  

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ελληνική. 

ΠΙΤΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟ 

 Θ. Πουλίδου 29, 65201 Καβάλα 

 +30 251 022 4000  

 https://cutt.ly/vbRwoFn (Facebook) 

TripAdvisor: #14 εστιατόριο στην 

Καβάλα  

Κουζίνα: Ιταλική, Πίτσα, Ελληνική. 

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν. 

 

ΣΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΣΑΡΡΗ 

 Εμπορικό Κέντρο, 2ος όροφος 

 +30 6978 525344 

 giannisar_kav@hotmail.com  

 https://cutt.ly/AbRwDxh (Facebook) 

TripAdvisor: #15 εστιατόριο στην 

Καβάλα  

Κουζίνα: Μεσογειακή, Ευρωπαϊκή, 

Ελληνική. 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΝ 

 Ερυθρού Σταυρού 6, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 211005 

 https://cutt.ly/TbRePhm  

TripAdvisor: #17 εστιατόριο στην 

Καβάλα  

Κουζίνα: Θαλασσινά, Μεσογειακή, 

Ευρωπαϊκή. 

https://accesskavala.gr/el/record/237
https://accesskavala.gr/el/record/238
https://accesskavala.gr/el/record/239
https://accesskavala.gr/el/record/240
https://accesskavala.gr/el/record/241
mailto:info@hellothessaloniki.gr
http://www.apiko.gr/
https://cutt.ly/qbE75FU
https://cutt.ly/vbRwoFn
mailto:giannisar_kav@hotmail.com
https://cutt.ly/AbRwDxh
https://cutt.ly/TbRePhm
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Εφικτή η πρόσβαση με αναπηρικό 

αμαξίδιο. 

Κρατήσεις, Υπαίθρια τραπέζια, 

Σερβίρει αλκοόλ, Δωρεάν Wi-Fi, 

Δέχεται πιστωτικές κάρτες, Με 

σερβιτόρους. 

 

ΠΑΛΛΑΔΙΟ 

 Ερυθρού Σταυρού 4, 65302 Καβάλα 

 +30 2513 010707 

 palladio.s.c@gmail.com 

 https://cutt.ly/ZbE4pjW 

Κουζίνα: Μεσογειακή, Μπαρ, 

Καφέ, Ελληνική, Διεθνής, 

Ευρωπαϊκή, Γκριλ, Παμπ.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν. 

 

ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 

 Εθν. Αντιστάσεως 8, Καβάλα 65403 

 +30 2512 512510 

 nemesis1kavala@gmail.com  

 www.nemesiskavala.gr 

Κουζίνα: Θαλασσινά, 

Μεσογειακή, Ελληνική.  

Ειδικές διατροφές: Κατάλληλο για 

χορτοφάγους, Επιλογές βίγκαν. 

IMARET BAR & RESTAURANT 

 Θ. Πουλίδου 30-32, 65110 Καβάλα 

 +30 2510 620151 

 info@imaret.gr 

 www.imaret.gr 

TripAdvisor #3 ξενοδοχείο στην 

Καβάλα  

Εστιατόριο του ξενοδοχείου Ιμαρέτ 

που στεγάζεται στο ομώνυμο ιστορικό 

μνημείο, σε μια μοναδική τοποθεσία.  

 

Καφέ - Μπαρ 

ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ 

 Θ. Πουλίδου 76, 65201 Καβάλα 

 +30 6944 333220 

 https://cutt.ly/MbE5Fs8 (Facebook) 

TripAdvisor: #1 μέρος για καφέ 

και τσάι στην Καβάλα 

Υπαίθρια τραπέζια, Σερβίρει αλκοόλ, 

Πλήρες μπαρ, Δωρεάν Wi-Fi, Δέχεται 

πιστωτικές κάρτες, Με σερβιτόρους. 

 

DAILY'S CREPE & ESPRESSO BAR 

 Φιλελλήνων & Ερμού, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 224185 

 https://cutt.ly/obE6ldo (Facebook) 

TripAdvisor: #2 μέρος για καφέ 

και τσάι στην Καβάλα 

https://accesskavala.gr/el/record/242
https://accesskavala.gr/el/record/44
https://accesskavala.gr/el/record/245
https://accesskavala.gr/el/record/245
https://accesskavala.gr/el/record/246
https://accesskavala.gr/el/record/246
https://accesskavala.gr/el/record/243
mailto:palladio.s.c@gmail.com
https://cutt.ly/ZbE4pjW
mailto:nemesis1kavala@gmail.com
http://www.nemesiskavala.gr/
mailto:info@imaret.gr
http://www.imaret.gr/
https://accesskavala.gr/el/record/160
https://cutt.ly/MbE5Fs8
https://cutt.ly/obE6ldo
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CAFFEINE ROASTERY-

SUPERFOODS 

 Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, 65403 

Καβάλα 

 +30 2510 244434 

 kavala@caffeinestores.gr  

 www.caffeinestores.gr  

TripAdvisor: #3 μέρος για καφέ και τσάι 

στην Καβάλα 

Πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Υπαίθρια τραπέζια, Δωρεάν 

Wi-Fi, Δέχεται πιστωτικές 

κάρτες. 

 

ΑΛΛΟΤΙΝΟ 

 Ερυθρού Σταυρού 32, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 230279 

 info@allotino.gr 

 www.allotino.gr 

TripAdvisor: #4 μέρος για καφέ και τσάι 

στην Καβάλα 

Πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Κρατήσεις, Μπουφές, 

Πάρκινγκ, Δωρεάν  

Wi-Fi. 

 

https://accesskavala.gr/el/record/247
https://accesskavala.gr/el/record/247
https://accesskavala.gr/el/record/248
https://accesskavala.gr/el/record/248
mailto:kavala@caffeinestores.gr
http://www.caffeinestores.gr/
mailto:info@allotino.gr
http://www.allotino.gr/
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Φεστιβάλ, Γιορτές & 

Εκδηλώσεις 

Η Καβάλα είναι ένας τόπος που ξέρει 

να γιορτάζει, να διασκεδάζει και να 

ψυχαγωγεί. Αναλόγως την εποχή που 

θα την επισκεφθείτε, λοιπόν, θα 

συναντήσετε ένα πλούσιο πρόγραμμα 

με εκδηλώσεις, συναυλίες, 

παραστάσεις, αλλά και παραδοσιακά 

γλέντια.  

Σε όποια από αυτές και αν επιλέξετε 

να πάτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα 

περάσετε αξέχαστα! 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

 

 www.philippifestival.gr 

Είναι ένα από τα σημαντικότερα 

φεστιβάλ της Ελλάδας. Λαμβάνει 

χώρα κάθε καλοκαίρι (ΙΟΥΛ-ΣΕΠ), 

στον χώρο του αρχαίου θεάτρου των 

Φιλίππων. Φιλοξενεί παραστάσεις 

αρχαίου δράματος, σύγχρονου 

θεάτρου, κλασικού χορού και 

συναυλίες. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ COSMOPOLIS 

 

 www.kavala-cosmopolis.com 

Ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ που 

διοργανώνει ο δήμος, με εκδηλώσεις 

σε διάφορα σημεία της πόλης που 

συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες 

όλων των ηλικιών στην Καβάλα. 

Διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον 

Δεκέμβριο δίνοντας ταυτόχρονα χώρο 

σε όλα τα είδη μουσικής, παράλληλα 

όμως και σε άλλες δημιουργικές 

τέχνες. Από το ξεκίνημά του, το 2000, 

μέχρι σήμερα, έχει φιλοξενήσει πολύ 

σημαντικούς, γνωστούς αλλά και 

νέους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, 

ανάμεσά τους μερικά από τα 

μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής 

και της διεθνούς σκηνής. 

Αναζητήστε από το Κέντρο 

Πληροφόρησης Επισκεπτών το 

πρόγραμμα. 

 

http://www.philippifestival.gr/
http://www.kavala-cosmopolis.com/
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ Γ. Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 www.dok.gr 

Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με 

το Δημοτικό Ωδείο διοργανώνει τον 

Ιούλιο ένα μουσικό φεστιβάλ, όπου 

μεγάλοι καλλιτέχνες, Έλληνες και μη, 

ξυπνούν με τη μουσική τους ποικίλα 

συναισθήματα σε όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΟΠΑΡΕΛΑΣΗ 

Στις Απόκριες, μαθητές των δημοτικών 

σχολείων κάνουν παρέλαση στους 

κεντρικούς δρόμους της πόλης 

ντυμένοι μασκαράδες και χορεύοντας 

σε αποκριάτικους ρυθμούς. Επίσης, 

υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως 

κατασκευές αποκριάτικων, 

διαγωνισμοί χορού και τραγουδιού με 

παρουσιαστές καρεκλοπόδαρους, 

παιχνίδια με κλόουν, καραόκε κ.ά. 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Το παλιό έθιμο θέλει τους Καβαλιώτες 

να «πιάνουν το φίδι» στην 

Καλαμίτσα. Τα τελευταία χρόνια το 

ξεφάντωμα αυτό γίνεται στο Πάρκο 

Φαλήρου, με μουσική, νηστίσιμα 

εδέσματα και εργαστήρια 

δημιουργικής απασχόλησης για 

παιδιά. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΙΟΡΤΕΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

Εορτασμοί, το δεύτερο 15ήμερο του 

Ιουνίου, για την απελευθέρωση της 

πόλης το 1913 από τα βουλγαρικά 

στρατεύματα κατοχής. Κορυφώνονται 

στις 29 Ιουνίου, γιορτή του πολιούχου 

της πόλης, του Αποστόλου Παύλου. 

Πραγματοποιούνται στο Φρούριο, 

στην πλατεία Ελευθερίας και σε άλλα 

σημεία της πόλης και περιλαμβάνουν 

εκθέσεις ζωγραφικής – γλυπτικής, 

θεατρικές και μουσικοχορευτικές 

παραστάσεις, συναυλίες, 

βιβλιοπαρουσιάσεις, σκακιστικούς 

αγώνες, κ.λπ. 

http://www.dok.gr/
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Αγορά - Ψώνια 

Η Καβάλα ακολουθεί τους ρυθμούς της 

σύγχρονης ζωής διαθέτοντας πλήθος 

καταστημάτων, μικρών και μεγάλων, 

σύγχρονων και παραδοσιακών. Πού 

χτυπάει η καρδιά του εμπορικού 

κέντρου της πόλης; Τα περισσότερα 

εμπορικά καταστήματα της Καβάλας 

είναι συγκεντρωμένα κυρίως σε δύο 

οδούς. Η μία είναι η οδός Ελ. Βενιζέλου 

και η άλλη, η οδός Ομόνοιας – δίχως 

να εξαιρούνται ή να υπολείπονται τα 

κάθετα στενά που συνδέουν ή τέμνουν 

τους δύο δρόμους. Μαγαζιά με 

εμπειρία στον χώρο τους από γενιά σε 

γενιά, μαγαζιά με πρωτότυπα ή και 

μοναδικά στον κόσμο προϊόντα, 

μαγαζιά που μπορούν να καλύψουν 

κάθε επιθυμία και ανάγκη σας και τα 

οποία δε θα σας αφήσουν να περάσετε 

ασυγκίνητοι τους πειρασμούς τους. 

Παράλληλα, απέχετε πάντα λίγα μόλις 

βήματα από καλαίσθητα καφέ και 

νυχτερινά μαγαζιά, όπου μπορείτε να 

απολαύσετε φανταστικά γλυκά και 

έξυπνα μικρογεύματα, ελληνικό καφέ, 

φυσικούς χυμούς και κρύα ροφήματα ή 

το ποτό της αρεσκείας σας, καθώς και 

τοπικούς μεζέδες. 

Στον μεγαλύτερο πεζόδρομό της, την 

οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα 

συναντήσετε το Εμπορικό Κέντρο της 

Καβάλας (Mall), ενώ επί της Ίωνος 

Δραγούμη θα βρείτε τη Δημοτική 

Αγορά της Καβάλας. 

Τέλος, κάθε Σάββατο πρωί, στο χώρο 

του παρκινγκ της Νομαρχίας, 

διεξάγεται η λαϊκή αγορά της Καβάλας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

 Ίωνος Δραγούμη, Καβάλα 

65201 

 +30 2510 835375 και 

831388 

 citymarket@kavalagreece.gr 

Εδώ θα βρείτε καταστήματα πάσης 

φύσης: ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, 

σουπερμάρκετ και διάφορα 

καταστήματα πώλησης φρούτων και 

λαχανικών, τροφίμων, ποτών και 

ξηρών καρπών, ειδών 

ζαχαροπλαστικής, ηλεκτρικών ειδών, 

ειδών γάμου, ένδυσης-υπόδησης, 

ειδών κηπουρικής και ανθοκομίας.  

Επίσης θα βρείτε ταμεία πληρωμής 

λογαριασμών Δ.Ε.Η και ΔΕΥΑΚ και το 

Δημοτικό Βιβλιοδετείο. 

https://accesskavala.gr/el/record/6
https://accesskavala.gr/el/record/6
https://accesskavala.gr/el/record/70
https://accesskavala.gr/el/record/40
https://accesskavala.gr/el/record/65
mailto:citymarket@kavalagreece.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (MALL) 

 

 Μεγ. Αλεξάνδρου 38-44, 65302 

Καβάλα 

 +30 2510 231682 

 www.kavalamall.com 

Βρίσκεται στη γωνία Μ. 

Αλεξάνδρου και Αβέρωφ, σε 

κτίριο παλαιάς 

καπναποθήκης. Μπορεί επίσης να 

φιλοξενήσει εκδηλώσεις ή εκθέσεις. 

 

Παραδοσιακά προϊόντα 

 

Μία επίσκεψη στην Καβάλα 

θα σας μείνει αξέχαστη, 

εκτός των άλλων και για τα 

φημισμένα της παραδοσιακά 

προϊόντα που μπορείτε να γευτείτε 

και να αγοράσετε, όπως γλυκούς 

πειρασμούς που είναι γνωστοί σε όλη 

την Ελλάδα (κουραμπιέδες, 

σιροπιαστούς λουκουμάδες, γλύκα του 

κουταλιού, κ.ά.), φρέσκα ψάρια, 

θαλασσινά και χαρακτηριστικές 

συνταγές της περιοχής (αλίπαστα, 

σκουμπρί γούνα, σαρδέλα 

παντρεμένη, μυδοπίλαφο, ρέγκα 

σαγανάκι, γαύρος τυλιχτός σε 

αμπελόφυλλα, κ.ά.), πατάτα 

εξαιρετικής νοστιμιάς, γευστικά 

κάστανα και μέλι τοπικής παραγωγής, 

κρασί αρίστης ποιότητας και σε 

διάφορες ποικιλίες και τοπικό ούζο 

και τσίπουρο. 

 

Αναμνηστικά 

Επισκεφτείτε την περιοχή του Αγίου 

Νικολάου με τη δική της ιδιαίτερη και 

πολύχρωμη αγορά αλλά και το Λιμάνι 

(τα «Παλιά Ψαράδικα») και την Παλιά 

Πόλη, ιδανικούς σταθμούς για 

σουβενίρ. 

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε και 

το Κέντρο Πληροφόρησης 

Επισκεπτών, στην Πλατεία 

Ελευθερίας, όπου θα βρείτε 

λευκώματα, τουριστικούς οδηγούς, 

βιβλία, DVD και άλλα μικρά 

αναμνηστικά. 

https://accesskavala.gr/el/record/103
https://accesskavala.gr/el/record/103
https://accesskavala.gr/el/record/258
https://accesskavala.gr/el/record/258
http://www.kavalamall.com/
https://accesskavala.gr/el/record/11
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Δημόσιες Υπηρεσίες 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Κύπρου 10, 65403 Καβάλα 

 +30 2513 500000, 500100, 500104 

& 500196 

 mayor@dkavalas.gr 

 www.kavala.gov.gr 

Στεγάζεται στο Δημαρχείο. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Εθν. Αντιστάσεως 20, 65110 

Καβάλα  

 +30 2513 503271 

 www.pekavalas.eu 

 

Κ.Ε.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Εθν. Αντιστάσεως 20, 65110 

Καβάλα  

 +30 2513 503616503619, 503621, 

503623 & 503625 

 n.kavalas@kep.gov.gr 

 www.kep.gov.gr  

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Aμύvτα 11, 65302 Καβάλα 

 +30 2513 500001-4 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Ομονοίας 117, 65302 Καβάλα 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 Κ. Παλαιολόγου 4, 65403 Καβάλα 

 +30 2513 500220 & 500221 

 ctpolice@dkavalas.gr 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

 Λιμάνι, 65201 Καβάλα 

 +30 2513 510500 & 2510 832968 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

 Τενέδου, 65404 Καβάλα 

 +30 2513 500001-4 

Εδώ στεγάζονται το Πρωτοδικείο, το 

Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο, η 

Εισαγγελία Πρωτοδικών, κ.λπ.

https://accesskavala.gr/el/record/270
https://accesskavala.gr/el/record/271
https://accesskavala.gr/el/record/123
https://accesskavala.gr/el/record/124
https://accesskavala.gr/el/record/272
https://accesskavala.gr/el/record/195
https://accesskavala.gr/el/record/273
https://accesskavala.gr/el/record/274
mailto:mayor@dkavalas.gr
http://www.kavala.gov.gr/
http://www.pekavalas.eu/
mailto:n.kavalas@kep.gov.gr
http://www.kep.gov.gr/
mailto:ctpolice@dkavalas.gr
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Μέριμνα 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 

 

 Χανίων 22, 65404 Καβάλα 

 +30 2510 241262 & 831388 

Ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία 

του Δήμου και της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας 

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ. 

 

Είδη παθήσεων που καλύπτουν οι 

υπηρεσίες 

 Αισθητηριακές αναπηρίες 

 Διαταραχές ψυχικής υγείας 

 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(Αυτισμός) 

 Εγκεφαλική παράλυση 

 Κινητικές (σωματικές) αναπηρίες 

 Νοητική υστέρηση 

 Σύνδρομο Down, Noonan, 

Asperger, Marfan 

Υπηρεσίες 

 Αθλητικά προγράμματα 

 Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ή 

εξωτερικά ιατρεία 

 Διάγνωση ή αξιολόγηση 

 Επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων 

 Πρόσβαση στην ανοικτή αγορά 

εργασίας 

 Κατ' οίκον υπηρεσίες 

 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 

Διημέρευση 

 Προγράμματα Κοινωνικοποίησης, 

Αυτόνομης Διαβίωσης, Πολιτιστικά, 

Καλλιτεχνικά,  

 Χορός, Θέατρο 

 Κηπουρική – Μαγειρική 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/275
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ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 25ης Μαρτίου 10, 65404 Καβάλα 

 +30 2510 243992 (Γραμματεία) και 

246233 (Διεύθυνση) 

 kpy@kavalahospital.gr  

Είναι σύγχρονη μονάδα που 

υπάγεται στο Γ.Ν. Καβάλας. 

Σκοπό έχει την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας του πληθυσμού, την 

αντιμετώπιση και αποκατάσταση της 

ψυχικής διαταραχής. Δέχεται άτομα 

κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, 

ενήλικες, ηλικιωμένους ανεξαρτήτου 

ασφαλιστικού τομέα. 

Ώρες λειτουργίας: 08.30-14.00 

 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 Ποντιάδος 37, Χρυσούπολη 64200 

 +30 25913 50300 & 308 

 kekykameakavala@1028syzefxis.gov.gr 

Υπάγεται διοικητικά και 

οργανικά στο Γ.Ν. Καβάλας. 

Απαρτίζεται από επιστημονικό 

προσωπικό, που παρέχει 

προγράμματα συμβουλευτικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς 

και προγράμματα εργοθεραπείας, 

λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, 

νοσηλευτικής παρέμβασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Εθν. Αντιστάσεως, 64100 

Ελευθερούπολη 

 +30 2592 350301 & 2510 241915 

 kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr 

Το Παράρτημα Χρονίων 

Παθήσεων Καβάλας (πρώην 

Θεραπευτήριο) βρίσκεται στην 

Ελευθερούπολη (στο 2ο χλμ. Ε.Ο. 

Ελευθερούπολης – Σερρών) και από 

https://accesskavala.gr/el/record/276
https://accesskavala.gr/el/record/277
https://accesskavala.gr/el/record/278
mailto:kpy@kavalahospital.gr
mailto:kekykameakavala@1028syzefxis.gov.gr
mailto:kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr
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τον Οκτώβριο του 2013 υπάγεται στο 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. 

(τέρμα Ιοκάστης, περιοχή Αγ. Λουκά, 

65404 Καβάλα). 

Η δομή χαρακτηρίζεται ως μονάδα 

ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας στην 

οποία λειτουργούν προεπαγγελματικά 

εργαστήρια και παρέχονται υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και 

αποκατάστασης για ΑμεΑ άνω των 18 

ετών. Επίσης, εκτός από θεραπευτικά, 

πραγματοποιούνται και πολλά 

εκπαιδευτικά-ψυχαγωγικά 

προγράμματα. 

Ωράριο λειτουργίας: 07.00 - 15.00 

Προγράμματα 

 Εργαστήριο Μικροτεχνιών 

 Εργαστήριο Ανθοκομίας και 

Κηπουρικής 

 Εργαστήριο Κεραμικής 

 Φυσικοθεραπεία 

 Ψυχολογική στήριξη 

 Κοινωνική Υπηρεσία 

 Εργοθεραπεία 

 Νοσηλευτική φροντίδα 

 

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΜΕΑ 

 

 Ιοκάστης (τέρμα), 65404 Καβάλα 

 +30 2510 241432 (12.00 - 20.00) 

 kkppamth@yahoo.com 

Η νέα δομή ΑμεΑ, λειτουργεί ως 

Τμήμα του Παραρτήματος Χρονίων 

Παθήσεων Καβάλας και στεγάζεται σε 

έναν από τους χώρους του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. Στη 

νέα δομή πραγματοποιήθηκαν 

εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης 

ενώ συγχρόνως υπάρχουν οι 

υποδομές που απαιτούνται για να 

υποστηρίζουν την πρόσβαση και την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. 

Η Δομή, προς το παρόν, εξυπηρετεί 

ΑμεΑ άνω των 18 ετών παρέχοντας 

δωρεάν τις εξής υπηρεσίες: 

https://www.kkppamth.gr/
mailto:kkppamth@yahoo.com
https://www.kkppamth.gr/
https://www.kkppamth.gr/
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 Τμήμα παιδαγωγικό, δημιουργικής 

απασχόλησης και μικροτεχνιών 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού 

 Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού. 

Λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι 

έως τις 8 το βράδυ. Οι εκπαιδευόμενοι 

απασχολούνται ορισμένες ώρες 

ανάλογα με το πρόγραμμα του 

καθενός, το οποίο δημιουργείται 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητές του. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 Νέα Καρβάλη, 64006 Καβάλα 

 +30 2510 316201 

 mail@eeek.kav.sch.gr  

 http://eeek.kav.sch.gr 

Είναι ειδικό σχολείο που ξεκίνησε τη 

λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 

2012 και βρίσκεται στη Ν. Καρβάλη.  

Είναι το μοναδικό Δημόσιο Ειδικό 

Σχολείο Δ/θμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού και απευθύνεται σε μαθητές 

ηλικίας 14 - 22 ετών, αποφοίτους 

ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

φοιτήσουν στο ΕΕΕΕΚ για 5 έως 8 

χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις 

και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. 

https://accesskavala.gr/el/record/280
https://accesskavala.gr/el/record/281
mailto:mail@eeek.kav.sch.gr
http://eeek.kav.sch.gr/
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ΚΑΠΗ 

Ο Δήμος Καβάλας λειτουργεί έξι (6) 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που 

προσφέρουν δωρεάν πρωτοβάθμια 

υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους 

Δημότες: 

 

 

ΚΑΠΗ Τιμίου Σταυρού 

ΚΑΠΗ Βύρωνα 

ΚΑΠΗ Ποταμουδίων 

ΚΑΠΗ Ν. Καρβάλης 

ΚΑΠΗ Αγίου Λουκά 

ΚΑΠΗ Χαλκερού Καβάλας 

 

Υγεία & Ευεξία 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Άγιος Σίλας, 65500 Καβάλα 

 +30 2513 501100 (κέντρο),  

+30 2513 501700 (μικροβιολογικές & 

ακτινολογικές εξετάσεις), +30 2513 501 

675 (εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής) 

 www.kavalahospital.gr 

Το Γ. Ν. Καβάλας βρίσκεται 

στην περιοχή Αγίου Σίλα, στην 

είσοδο της πόλης της Καβάλας από 

Εγνατία οδό. Εξυπηρετείται από την 

αστική λεωφορειακή Γραμμή 11 

Νοσοκομείο - Περιγιάλι, η οποία έχει 

ως σημείο εκκίνησης το Νοσοκομείο.  

Ξεκινάει από τις 5:30 το πρωί και το 

τελευταίο αναχωρεί 23:15.  

Το Γ. Ν. Καβάλας συγκαταλέγεται στις 

μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες 

της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης.  

Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει 

ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες 

υγείας με στόχο να είναι πρωτοπόρος 

φορέας σε ότι αφορά την ισότιμη και 

άμεση πρόσβαση, την 

αποτελεσματικότητα, την οργάνωση 

και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται 

από δύο κτίρια διαφορετικών υψών, 

συνδεδεμένα μεταξύ τους κεντρικά με 

https://accesskavala.gr/el/record/290
https://accesskavala.gr/el/record/131
http://www.kavalahospital.gr/
https://astiko-kavalas.gr/nosokomeio-perigiali/
https://astiko-kavalas.gr/nosokomeio-perigiali/
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ένα κτίριο που περιλαμβάνει τον 

κύριο κόμβο κατακόρυφων 

επικοινωνιών μέσω των ανελκυστήρων 

κοινού και προσωπικού.  

Μεταξύ του Νοσοκομείου και των 

εισόδων δημιουργείται χώρος 

στάθμευσης 130 αυτοκινήτων, ενώ 

στο Ανατολικό τμήμα του οικοπέδου 

διαμορφώνεται και δεύτερος χώρος 

στάθμευσης προσπελάσιμος από τον 

περιφερειακό δρόμο, 125 θέσεων. Οι 

θέσεις περιλαμβάνουν 9 θέσεις για 

ΑμεΑ. 

 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 

 

 Χανίων 1, 65404 Καβάλα 

 +30 2510 241466 

Στεγάζει, μεταξύ άλλων:  

Δημοτικό Ιατρείο. 

Διαβητολογικό Κέντρο για την 

πρόληψη και διάγνωση της νόσου του 

διαβήτη, με συστηματικές μετρήσεις 

σακχάρου και ειδικευμένο πρόγραμμα 

ημερήσιας διατροφής. 

Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του 

Μαστού στο οποίο γίνονται κλινικές 

εξετάσεις για την πρόγνωση του 

καρκίνου του μαστού, ενώ δίνονται 

και εκπαιδευτικές συμβουλές για τις 

τεχνικές ψηλάφησης του μαστού για 

την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

 

Δημοτικά Ιατρεία 

Ο Δήμος Καβάλας λειτουργεί  

επτά (7) Δημοτικά Ιατρεία που 

προσφέρουν δωρεάν πρωτοβάθμια 

υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους 

Δημότες. 

Δημοτικό Ιατρείο Αγ. Λουκά 

Δημοτικό Ιατρείο Σφαγίων 

Δημοτικό Ιατρείο Νεας Καρβάλης 

Δημοτικό Ιατρείο Χαλκερού 

Δημοτικό Ιατρείο Κρηνίδων 

Δημοτικό Ιατρείο Παληού 

Δημοτικό Ιατρείο Παναγίας 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

«ΑΚΕΣΙΟΣ» 

 10ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας – Δράμας, 

Πολύστυλο, Τ.Κ. 64003 

 +30 2510 391919 

 www.akesios-dialysis.gr 

https://accesskavala.gr/el/record/282
https://accesskavala.gr/el/dhmotika-iatreia
https://accesskavala.gr/el/dhmotika-iatreia
http://www.akesios-dialysis.gr/
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Είναι ειδικά οργανωμένη ώστε 

να παρέχει ολοκληρωμένη 

ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας 

σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια 

νεφρική νόσο τελικού σταδίου. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΛΥΔΙΑ» 

 Αμυγδαλεώνας, 64012 Καβάλα 

 +30 2510 225511 

 www.lydia-apokatastasi.gr 

Το επιστημονικό προσωπικό 

με τους φυσικοθεραπευτές, 

υδροθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές, ψυχολόγο, 

διατροφολόγο, κοινωνική λειτουργό 

και τη συνεχή εποπτεία των ιατρών 

του κέντρου αντιμετωπίζει όλες τις 

παθήσεις του νευρικού, μυϊκού, 

ερειστικού, κυκλοφορικού και 

αναπνευστικού συστήματος. 

ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 

(ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ) 

 

 64003 Φίλιπποι Καβάλας 

 +30 2510 516162 

 www.pilotherapia.gr 

Βρίσκεται 17 χλμ. από την 

Καβάλα και 3 χλμ. από τον 

οικισμό των Κρηνίδων και 3 χλμ. από 

τη Λυδία. Διαθέτει κάμπινγκ με 

καταλύματα χωρητικότητας 165 

ατόμων, εστιατόριο και αναψυκτήριο. 

Περίοδος λειτουργίας:  

1 ΙΟΥΝ – 15 ΟΚΤ 

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 64008 Λουτρά Ελεύθερων Καβάλας 

Πρόκειται για εγκαταλειμμένες 

ιαματικές πηγές -τα τελευταία 

χρόνια - που βρίσκονται στην Καβάλα 

μέσα σε ένα συναρπαστικό και 

μοναδικό τοπίο ενός απέραντου 

δάσους με πανύψηλα πλατάνια. 

 

 

https://accesskavala.gr/el/record/130
https://accesskavala.gr/el/record/291
https://accesskavala.gr/el/record/58
https://accesskavala.gr/el/record/292
http://www.lydia-apokatastasi.gr/
http://www.pilotherapia.gr/
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 Αθλητισμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ  

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» 

 Θάλασσα Μάρμαρα 2, 65404 Καβάλα 

 +30 2510 245812 

Έχει χωρητικότητα 1.500 

θεατών και είναι η αθλητική 

του έδρα του Αθλητικός Όμιλος 

Καβάλα (Α.Ο.Κ.), ο οποίος είναι 

αθλητικός σύλλογος με έδρα την 

Καβάλα. Ο Α.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 1965 

μετά από τη συγχώνευση σωματείων: 

Ηρακλής Καβάλας, Φίλιπποι Καβάλας 

και Α.Ε.Κ. Καβάλας. Διαθέτει τμήματα 

ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 

πετοσφαίρισης, στίβου, καράτε και 

ράγκμπι. Στο έμβλημά του 

απεικονίζεται μία αρχαία τριήρης, ενώ 

οι αθλητές του αγωνίζονται με 

χρώματα το μπλε και το λευκό. 

Διαθέτει ομάδα τόσο ενηλίκων 

ανδρών όσο και αθλητών νεαρότερων 

ηλικιών. Τα τελευταία χρόνια ο Α.Ο.Κ. 

έχει υπό την αιγίδα του και το 

Αθλητικό σωματείο ΑμεΑ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

 +30 2513 500460 & 461 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

«ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 

 +30 2510 223740 

ΌΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 Δαγκλή, 65401 Καβάλα 

 +30 2510 231018 

 www.othak.gr 

 

https://accesskavala.gr/el/record/263
https://accesskavala.gr/el/record/291
http://www.aokavala.gr/
http://www.aokavala.gr/
http://www.othak.gr/
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Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ 

 

 Εθν. Αντιστάσεως 20, 65302 Καβάλα 

 +30 2513 503218 

 amea_nkav@hotmail.gr  

 https://amea-kavalas.gr  

Ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως 

σκοπό του, μεταξύ άλλων 

σύμφωνα με τις καταστατικές 

διατάξεις του, την οργάνωση και 

ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία 

που κατοικούν στον νομό.  

Στον Νομαρχιακό Σύλλογο μπορούν 

να εγγραφούν άτομα με αναπηρία 

κάθε κατηγορίας.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ  

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Εθν. Αντιστάσεως 2, 65302 Καβάλα 

 +30 2510 232303 

 peanmak@hotmail.gr 

 https://cutt.ly/BbGwjXB (Facebook) 

Σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που ασχολείται με την 

εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των 

ατόμων με μειωμένη όραση. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 Θάλασσα Μάρμαρα 2, 65404 Καβάλα 

 +30 2510 831122 & 2510 240941 

 https://cutt.ly/5bGrZtT (Facebook) & 

www.aokavala.gr 

Αποτελεί αθλητικό σωματείο 

της Καβάλας, υπό την αιγίδα 

του Αθλητικού Ομίλου Καβάλας, με 

https://accesskavala.gr/el/syllogoi-amea
https://accesskavala.gr/el/syllogoi-amea
https://accesskavala.gr/el/record/261
https://accesskavala.gr/el/record/264
mailto:amea_nkav@hotmail.gr
https://amea-kavalas.gr/
mailto:peanmak@hotmail.gr
https://cutt.ly/BbGwjXB
https://cutt.ly/5bGrZtT
http://www.aokavala.gr/
https://www.aokavala.gr/
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οργανωμένα τμήματα για άτομα με 

αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1998 και 

διατηρεί τμήματα στίβου, κολύμβησης 

και καλαθοσφαίρισης για αθλητές με 

κινητικά προβλήματα, με προβλήματα 

όρασης και με νοητικά προβλήματα.  

Από τον Οκτώβριο του 2018 

μετονομάστηκε από Αθλητικός 

Σύλλογος Καβάλας Ατόμων με 

Αναπηρία “ΙΡΙΣ” σε ΑΟΚ ΝΑΣ ΑμεΑ και 

έχει αθλητική έδρα στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Καλαμίτσας 

“Αλεξάνδρα Δήμογλου”. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

 Εθν. Μακαρίου & Κ. Παλαιολόγου 

γωνία 

 +30 2510 230842 

 sylnef-kav@hotmail.gr 

 https://cutt.ly/MbGw0yy (Facebook) 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΟ 

ΔΙΑΒΗΤΗ “ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ” 

 Μιαούλη 2, 65201 Καβάλα 

 +30 6958 046559 

 glikia.agkalia@gmail.com 

 https://cutt.ly/JbGeANg (Facebook) 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ  

“ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” 

 Αγ. Τρύφωνας (Περιγιάλι), Καβάλα 

 +30 2510 833941 

 agiamarina1975@yahoo.gr 

 http://amfoundation.gr 

Ιδρύθηκε το 1975 ως φιλανθρωπικό 

σωματείο από γονείς ατόμων με 

αναπηρία. Είναι αναγνωρισμένο από 

το Υπουργείο Υγείας και λειτουργεί 

ως εξειδικευμένο κέντρο κοινωνικής 

και επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

& ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

 autismkavala@gmail.com  

 https://cutt.ly/bbHERa1 (Facebook) 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 K. Παλαιολόγου 9, 65403 Καβάλα 

 +30 2510 833941 

 info@se-kk.gr & sekk@gmail.com 

 www.se-kk.gr 

 

mailto:sylnef-kav@hotmail.gr
https://cutt.ly/MbGw0yy
mailto:sylnef-kav@hotmail.gr
https://cutt.ly/JbGeANg
mailto:agiamarina1975@yahoo.gr
http://amfoundation.gr/
mailto:autismkavala@gmail.com
https://cutt.ly/bbHERa1
mailto:info@se-kk.gr
mailto:sekk@gmail.com
http://www.se-kk.gr/

