
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σημαντικότερες Ειδικές Τουριστικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

Θεματικού Χαρακτήρα στην Π.Ε. Έβρου 

 

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

� Πίστα motocross στις Καστανιές Έβρου 

� Οικοτουριστικό κέντρο Τυχερού  

� Διαδρομές και εγκαταστάσεις ποδηλασίας και πεζοπορίας στη Δαδιά, στο δέλτα Έβρου, 

στον ορεινό όγκο Σουφλίου, στη Μάκρη, στο Τυχερό και στη Σαμοθράκη. 

� Εγκαταστάσεις  για  canoe-kayak  στη  Λίμνη  Τυχερού,  στη  Λύρα,  στη Γέφυρα Ελιάς, στα 

Ρίζια και τις Καστανιές. 

� Θεραπευτική ιππασία στη τμήμα του ιππικού συλλόγου Τυχερού 

� Ορειβασία στη Σαμοθράκη με τον ορειβατικό σύλλογο του νησιού 

� Παρατήρηση άγριας  ζωής, (birdwatching) και μηχανοκίνητα αθλήματα (off road 

adventure tours), στο δέλτα, στη Δαδιά και στις Καστανιές. 

� Αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ.  προπονητικά κέντρα, χώροι άθλησης, γήπεδα,) στην 

Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, τις Φέρες, το Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα. 

� Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού, αγκυροβόλια σκαφών αναψυχής, καταδυτικό 

κέντρο και θαλάσσια σπορ, στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. 

� Υποδομές υγείας και ευεξίας (π.χ. σπα, χαμάμ, ιαματικά λουτρά, γυμναστήρια, χώροι 

αισθητικής και περιποίησης), στην Αλεξανδρούπολη στα 3 ξενοδοχεία 5 αστέρων, στα 

ιαματικά λουτρά Τραϊνούπολης και στα θερμά λουτρά της Σαμοθράκης. 

� Υποδομές  τυχερών  παιγνίων,  καζίνο  στο  ξενοδοχείο  Αλεξάντερ  στην 

Αλεξανδρούπολη. 

� Χώροι εκδηλώσεων, εμπορικών εκθέσεων και  συνεδριακοί  χώροι,  στην 

Αλεξανδρούπολη, και την Ορεστιάδα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται στην 

Αλεξανδρούπολη διεθνής εμπορική έκθεση καθώς και αγροτική έκθεση στις Φέρες. 

Επίσης αρκετά συνέδρια επιστημονικού χαρακτήρα γίνονται κάθε χρόνο στην 

Αλεξανδρούπολη, όπως και το ετήσιο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη. 

� Επισκέψιμα οινοποιία και αγροκτήματα στην Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, την Ορεστιάδα 

και τις Δάφνες Σαμοθράκης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Έβρο καταλήγει η 

διαδρομή του Διονύσου από τους δρόμους του κρασιού της βορείου Ελλάδας. Υπάρχουν 

πολλοί αμπελώνες, επισκέψιμα οινοποιία και αγροκτήματα στις περιοχές που 

προαναφέρθηκαν. 

� Δίκτυα μονοπατιών βρίσκονται στα εθνικά πάρκα και σε συνεργασία με το κέντρο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Σουφλί, διοργανώνονται εκπαιδευτικές περιηγήσεις. 

 



 

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

� Trekking 

� Rafting 

� Monoraft 

� Kanoe-Kayak 

� Τοξοβολία 

� Ιππασία 

� Ορεινή Ποδηλασία 

� Αλεξίπτωτο Πλαγιάς 

� Flying Fox 

� Gorge Zipline 

� 4Χ4 

� Birdwatching 

 

 

 


