
Име Тип Достъпна Кратко описание Цени на билети Работно време телефон уебсайт Достъпност Община Адрес

1 Делта на река Еврос Естествена среда да Това е едно от най-важните влажни зони на Гърция и Европа. С 

обща площ от 95 000 хектара (80 000 на сушата и 15 000 хектара) 

той е включен в списъка на защитените територии на Рамсарската 

конвенция (1971 г.) поради важния си вид домакин. Част от 

делтата също е обозначена като зона за специална защита и е 

предложена като обект от общ интерес в мрежата Натура 2000

10 € / човек за възрастни и 5 € / човек за деца 

до 8 години.

Информацията не е 

налична

25510 61000 https://www.evros-delta.gr/ https://www.evros-

delta.gr/gr/odigos-episkepti/2012-

07-24-14-32-51

Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

2 Дадия гора Естествена среда да Националният парк на гората на Дадия - Лефкими - Суфли е една 

от най-важните защитени територии на национално, европейско и 

международно ниво. Гората има борови и дъбови дървета, 

пасища и култивирани площи и създава идеална среда за хищни 

птици. Националният парк обхваща три от четирите вида лешояди 

в Европа („черен лешояд“, „белоглав лешояд“ и „египетски 

лешояд“) и е домакин на единствената колония „Маврогипа“ на 

Балканите.

Прием и инструктаж в Информационния

център: Безплатно. Билет се заплаща за

насочване на посетителите в обсерваторията за

плячки за птици:

• Общ билет 4 евро / човек

• Специален Euro 2 билет / човек (деца 7 - 12

години, членове на многодетни семейства,

безработни, организирани студентски групи)

• Без Free (деца до 6 години, инвалиди и

техните придружители, водачи, групов ескорт и

треньори)

За клиентите на избрани хотели в Еврос важат

специални цени за билети с екскурзовод.

За организирани турове се прилагат специални

цени при поискване

Освен това турнето е Без безплатно в различни

дни от годината, където се провеждат

юбилейни събития (напр. Световния ден на 

Информацията не е 

налична

25540 32209 https://dadia-np.gr/?page_id=3092; 

www.e-evros.gr

 https://dadia-

np.gr/?page_id=3064

Суфли „Национален парк 

на гората на Дадия 

- Лефкими - Суфли

Дадия 68400, PO. 

1413 

3 Крайбрежен регион на 

Арда (Кастаниас)

Естествена среда да Река Арда е важна екосистема за района и нейната гора, която 

расте по речното й дъно, е национално местообитание от 

първостепенно значение. Голямото разнообразие от дървета, 

бряст, платони, рози и др., Редки видове птици като чапли, 

кълвачи, лебеди, пеперуди и диви патици съставят флората и 

фауната на района. Районът се характеризира с уникална 

природна красота, като водата е доминиращ елемент и е идеална 

за развлечения и спортни занимания. Целият район е част от 

програмата Натура 2000.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

 2554 3 50100 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

4 Ватра от Самотраки Естествена среда да Самотраки е известен и със своите Ватри, които подобно на 

митичните сирени магнетизират хиляди пътници, пристигащи на 

острова, за да се насладят на тези грандиозни геоморфни 

образувания. Ватрите на острова са над 100, но най-известните, 

между другото, са „Вахрес ту Фония“ и „Грия Ватра“.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

2551350800 не Самотраки Чора, Самотракия, 

68002

5 Изкуствен водоем от 

водния канал на Нипса

Естествена среда да Намира се на около 20-25 км от град Александруполис и се намира 

близо до село Нипса. През 1986 г. по-широката зона на 

Александруполис е снабдена с вода от кладенци. 

Водоснабдяването на района е изчерпало резервоарите на 

подземните водоносни хоризонти, които не се подновяват със 

скоростта, в която се изпомпват. Това доведе до необходимостта 

от проучване на района за изграждане на язовир.

Целта на язовира е да реши проблема с водоснабдяването на по-

широкия район на град Александруполис и околните му общности 

поне през следващите 40 години. Екологичната стойност на 

района на езерото сега се състои в интензивния релеф, създавайки 

разнообразни пейзажи, които от своя страна запазват голямо 

разнообразие от микроекосистеми, флора и фауна.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

- http://www.deyaalex.gr/diulisthrio-

fragma-meнеu.html

Информацията не е налична Александруполис Информацията не 

е налична

6 Бариера на река Ардас Естествена среда да Бариерата на река Ардас, разположена на 8 км от Кипринос, е 

построена през 1969 г. Дължина е 350 метра. Река Арда, която тече 

от Родопите, следвайки маршрут от 216 км до българската 

територия, навлиза в гръцката територия от селището Галини и 

преминава, докато достигне река Еврос.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

25523 50339 не Информацията не е налична Орестиада 9-11 Вас. Ул. 

Константину, 

68200, Орестиада

7 Черна борова гора на 

Aetochori

Естествена среда да Югоизточно от село Нипса се намира кръстовището за селището 

Етохори, където естествената черна борова гора расте на височина 

от 90 до 150 метра. Черните борови гори (Pinus nigra subsp. Nigra) 

са сравнително рядък вид гори, с ограничено разпространение в 

Европа. Поради тази причина, както и поради голямото си 

генетично разнообразие, те имат специален статут на защита в 

Европейския съюз. Черните борови гори имат много важни 

растителни и животински видове, играят важна роля за защита на 

планинските земи от ерозия и са икономически важни поради 

високата си производителност на дървесината. Това е тип 

приоритетно местообитание с отлична представителност и 

опазване, както и отлична обща стойност.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

- не Информацията не е налична Александруполис Александруполис

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос
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8 Планини на Айсими - 

Метаксади

Естествена среда да По-широката зона на Айсими включва планински комплекс с 

несравнима красота, който е домакин на редки видове флора и 

фауна. Това е зона уникална по своята многостранна стойност 

(биологична, екологична, естетическа, научна, геоморфологична, 

педагогическа) и поради тази причина беше включена в 

предложените обекти НАТУРА 2000 под името Tria Dentra (САЙТ GR 

1110003). Разположен е в югоизточния край на Родопската 

планинска верига, по склоновете на планинския обем, който 

обхваща западната част на Еврос.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

9 Гора от метаксади Естествена среда да В Metaxades посетителите могат да посетят общинската гора от 15 

000 акра, богата както на естествена красота, така и на игра. 

Плодни дървета и храсти поникват на поляните и предлагат богата 

храна на дивата природа. Общинската гора на метаксадите е 

богата на природна красота, но също така и в ловни обекти, както 

и в околността и най-вече крайречната зона привлича много 

ловци, както и любители рибари.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

10 Fossilized forest of 

Filakto 

Естествена среда да Една от най-добре запазените изкопаеми гори в Европа се намира 

в село Филактос в префектурата Еврос, СЕ от Александруполис. Тя 

е най-старата в Гърция, на около 40 милиона години. Гората е 

създадена поради благоприятните изкопаеми условия и е пряко 

свързана с вулканичната активност, съществувала в района преди 

25 000 000 години. В гората външните морфологични особености 

на стволовете на дърветата се поддържат в отлично състояние.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

 25543 50100 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

11 Светилището на 

Великите богове на 

Самотраки

Археологически обект да Археологическият обект на Палеаполис в Самотраки (Светилището 

на Великите богове) е разположен от северната страна на острова, 

на около 7 км от пристанището на Камариотиса, в зеленина. Той е 

бил център на древния свят и мистериозната религия на 

Самотракия, която има своите корени в пред-елинските племена, 

населявали острова. В светилището на Великите богове е имало 

тайнствени церемонии, известни като „мистерии на Кавирея“. 

Гръцките царе Македония, Тракия и Египет поставили 

светилището под тяхна закрила и го украсили с луксозни 

мраморни конструкции и предложения. Най-старата религиозна 

дейност датира от VII в. Пр. Н. Е., Докато постоянните строежи 

датират от първата половина на IV в. Пр. Н. Е. и особено през III 

век. Преди Христа Повечето се отнасят до обредите за тайнство, 

церемониите за посвещение и обслужват нуждите на тайнствата и 

посетителите на светилището (Йерон, Дворец, Купол на Арсиное, 

Стоя, Паметник на победата, Театър на победата). Сайтът 

продължава да упражнява жизнен чар на съвременния посетител 

и да му придава тайнствения смисъл на друга епоха.

Общи: 3 €, намалена цена: 2 € Всеки ден 08: 30-15: 

00

25510 41474 не Информацията не е налична Самотраки Археологически 

обект - музей, 

Палеаполис, 

68002, Самотраки

12 Траянополис Археологически обект да Основана е в началото на II в. От император Траянос (98 - 117 г. сл. 

Хр.), Близо до път Егнатия. Древният град е разположен в район с 

много вода, в подножието на хълма Свети Георгиос в село Лутрос. 

Спасени са реликви от укреплението, разпръснати архитектурни 

членове на сгради и голяма могилна могила с богати 

предложения. Градът е бил важен административен, военен и 

религиозен център в ранния християнски период. Място на 

мъченичеството на свети Гликерия. Той е укрепен за втори път от 

Ioustiniaнеs I (VI век). Реликви на стена и раннохристиянска 

базилика, която запазва част от скулптурната украса. В 

Траянополис е имало термални бани и е създаден СПА център. 

Византия през 7-и и 14-и период се отнася до Траянополис като 

метрополия на религиозната провинция Родопи.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 41474 не Информацията не е налична Александруполис Лутра 

Траянополис, 

68100, 

Александруполис

13 Крайбрежна зона на 

Месимврия

Археологически обект да Крайбрежната зона на Месимврия е разположена пред 

едноименното морско селище, на югозападния ръб на префектура 

Еврос. Това е един от летните курорти на района, най-известен с 

археологическия си обект, разположен на крайбрежната зона. 

Плуването не е разрешено пред руините на древна Месимврия, 

тъй като археологическите проучвания не са приключили и се 

смята, че голяма част от древния град е в потопената зона.

Общи: 2 €, намалена цена: 1 € Всеки ден 08:00 - 

15:00

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

14 Двойни стени на 

Дидимотейхо

Археологически обект да Древният "златен" Плотинополис заедно с Замъка на Кале са 

стените-близнаци на Дидимотейхо. В древни времена стената се е 

наричала всеки укрепен град. Град Дидимотейхо има съдбата да 

бъде (може би единственият в целия свят!) Град с две близнаци 

"стени", с два акропола. Днес има два каменни хълма, "Кали" и 

"Агия Петра", две огромни скали, които бяха заобиколени от 

притока на Еврос, Еритропотамос (съвсем близо до вливането на 

двете реки), с помощта на канали.

Безплатно Няма конкретно 

работно време

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос
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15 Замъкът на Питий Археологически обект да Укрепителна стена от XIV век. Намира се в нисък риф в източните 

Родопи и пред долината на река Еврос. Блестящ пример за военна 

архитектура от последните византийски години. Има вътрешна и 

външна част. Двете основни кули са запазени. Такива кули се 

считат за западно влияние върху византийската военна 

архитектура.

Безплатно Зима:

От 1 ноември до 31 

март 2010 г .:

08: 30-15: 00 

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

16 Мегалитна гробница 

на Руса

Археологически обект да Мегалитична гробница - долмен. Изработена от пет плочи и 

характеристиката на долмените, отварящи се от едната тясна 

страна. В горната част на ниските хълмове около село Руса има 

мегалитни гробници от долменски тип, датирани от ранна 

желязна епоха (9-ти -8 век пр. Н. Е.) Гробовете, заобиколени от 

кръгли плочи, направени от плочи и някога покрити с гробници, 

принадлежат към два периода. Най-старите, датирани от IX в. Пр. 

Н. Е., Са по-големи и могат да бъдат описани като мегалитични 

долменни гробници, въпреки че те са монументални, като тези на 

съседна България.

Безплатно От 15 юни до 31 

октомври

Понеделник: 12.00-

19.00

Вторник-Неделя: 08.00-

19.00

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли Руса, Еврос

17 Каменни картини на 

Руса

Археологически обект да Това са скални резби, издълбани по скалите под хълма Сиврис. 

Тези скални картини принадлежат към късната бронзова епоха до 

ранната желязна епоха (1100-900 г. пр.н.е.). На повърхността на 

скалата (4 × 3 метра), насочена на изток, фигурите на мъже и жени 

се открояват при различни дейности и пози, влечуги и птици, 

подобни на лястовици

Безплатно От 15 юни до 31 

октомври

Понеделник: 12.00-

19.00

Вторник-Неделя: 08.00-

19.00 

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли Руса, Еврос

18 Гробница на Микри 

Доксипарас - Зони

Археологически обект да Това е римски гробен паметник, датиращ от II в. Сл. Хр. Намира се 

в близост до селата Микри Доксипара, Зони и Хелидона в 

префектурата Еврос. Четирима членове на богато семейство в 

района загинаха последователно, бяха кремирани и погребани 

тук, където в памет на тях беше издигнато голямото погребение на 

Доксипара.

Информацията не е налична 07.00-14.30 през 

зимата и 07.00-17.00 

през лятото

25523 50339 http://www.mikridoxipara-

zoni.gr/mainMenu_greek.html

  http://www.mikridoxipara-

zoni.gr/access_greek.html

Орестиада 9 Вас. Ул. 

Константину, 

68200, Орестиада

19 Византийски акведукт 

на Ферес

Археологически обект да В близост до Ферес се намира византийският акведукт, който вече 

е на пътя. Той е построен върху древната река Самия и е бил 

основен проект за транспортиране на вода до селището около 

манастира Панагия Космосотира. Акведукът е построен около 1200 

от Комнинос, използвайки кремъчни камъни, а двете му арки са 

високи пет метра, широки седем инча и широки повече от един 

метър .

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Орестиада 68200

20 Gatillusi кула в 

Самотраки

 

Археологически обект да Кулите на Самотраки са разположени на различни стратегически 

точки на острова и повечето от тях са запазени и до днес. Те са 

построени от генуезките завоеватели на Самотраки, Gattilusi, 

около средата на XV век, като укрепления. Заедно с замъка на 

страната, Самотракийските кули помагаха за контратаки, главно от 

пирати, което беше една от най-големите заплахи тогава. Кулите 

Gatillusi на Чора и Палеополис са квадратни и са с размери 10 × 

11,7 метра. В Хора, мястото, където са разположени кулите на 

Самотраки, се смята, че за първи път е укрепено, когато 

населението се е преместило от брега, около 10 век. Трите кули на 

Самотраки в Палеополис са построени върху внушителната скала 

над древното пристанище, от древен материал, събран от там. Те 

са спасени в много добра форма, като най-големият достига 20 

метра височина и щампова знака Gattilusi.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

2551041474 не Информацията не е налична Самотраки Археологически 

обект - музей, 

Палеаполис, 

68002, Самотраки

21 Castles of Avantas Археологически обект да Замъци Авантас и Потамос се намират извън село Авантас, на 10 

километра от Александруполис. Замъкът на Авантас иначе се 

нарича Боз-Тепе от едноименния хълм, който е построен. 

Запазена е великолепна порта, с две високи кули от всяка страна и 

замъчните стени, със стъпала, водещи към нея. Руините, които 

посетителят вижда днес в замъка на Авантас, датират от 13 век, 

въпреки че има открития от микенския период. Смята се, че 

Замъкът на Потамос е построен от Гателици, генуезките 

завоеватели на района през 13 век върху древни реликви от 

праисторическия период, с приемственост през архаичния и 

първия византийски период.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

22 Трани Петра Суфлиу- 

римски град

Археологически обект не В Трани Петра, което е на около 1 км северно от селището Дадия, е 

вероятно съществуването на древно светилище

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли
23 Дервени Корнофолия - 

древен тракийско-

римски град

Археологически обект не Древният трако-римски град Дервени в Корнофолия се намира на 

4 км южно от град Суфли. Тук са намерени множество керамични 

съдове и монети още от елинистическото и римското време. Освен 

това са открити основи на каменна крепост с пет полукръгли кули, 

както и руини на византийски замък, построен от император 

Йоустианос.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

24 Гробница на Лагина - 

голяма македонска 

гробница

Археологически обект не В Лагина е открита каменна гробница от полукръгла арка от 

македонски тип, която може да бъде датирана в ІV век. Преди 

Христа

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли
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25 Петротопос на 

Котрония - обширен 

мегалитен долмен

Археологически обект не

В Петротопос на Котрония има мегалитни паметници (долмени), 

които принадлежат към ранната желязна епоха. "

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

26 Археологически обект 

"Хана" от Траянополис

Археологически обект не Хана от Траянополис, известна още като Хани от Евренос бей, е 

един от най-старите османски паметници на Балканите. Построен 

е през 1370-90 г. от Гази Ахмет Евренос и се намира в Лутра 

Траянополис. Намира се на около 12 километра североизточно от 

Александруполис близо до Лутро. Паметникът представлява 

правоъгълник с външни размери 38.80x13 метра. Хана беше Хани, 

тоест хостел (беше пътна станция), а зад Хана по време на 

Османската империя имаше бани (хамам), днес руини, датирани 

от 16 век. Днес районът е достъпен. Хана и баните все още са в 

добро състояние. Спа център, инхалационни процедури, както и 

къщи за гости, ресторант и други съоръжения за гостите са на 

същия етаж.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 41474 не Информацията не е налична Александруполис Лутра 

Траянополис, 

68100, 

Александруполис

27 Замъкът Сейтан Тепе в 

Сидира - голям древен 

тракийски замък

Археологически обект не Замъкът е пример за ранно заселване на траките, около 1000 г. пр. 

Н. Е., В планинския хинтерланд, в крепости и стратегически места, 

които позволяват контрол на движенията и икономическите 

дейности.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

28 Древен Плотинополис Археологически обект не Основан от император Траянос за жена си на име Плотини, той 

оттогава е икономически и религиозен център на Византия. 

Разкопките в Плотинополис разкриват строителен комплекс, който 

би трябвало да е луксозен дом на богат човек или обществена 

сграда, например бани. Той е с мозаечен под, красиво декориран 

и са открити две стени на една от залите, които според 

изследванията са били украсени с червени, жълти, зелени и бели 

покрития и релефни йонски парчета. Районът имаше най-малко 

два входа.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

29 Пещерата на 

циклопите

Археологически обект не Циклопската пещера, според местната традиция, е била поклонен 

център на гръцките божества на Тракия. Днес неолитното селище, 

едно от най-важните на Балканите, е открито. Именно местната 

народна традиция на добре познатата пещера на Циклопския 

полифем Одисей го заслепи с манекен. Пещерата е разположена 

на плаж Макри с следи по скалата, разкриваща, че е използвана от 

периода на неолита около 4500 г. пр.н.е. Тя има три секции с 

резбовани ниши и стъпала. Вътрешността му също включва 

глинени конструкции, статуи и фигури на животни. Пещерата, 

която има две пространства, има стълби, резервоари и 

обсерватория.

Информацията не е налична От 15 юни до 31 

октомври

Понеделник: 12.00-

19.00 

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

30 Гробницата на 

Елафохори

Археологически обект не Гробницата на Елафохори, като така наречената „тракийска“ 

подземна гробница, се намира на ниска кота, в северния край на 

малкото село Дафни, близо до Дидимотичо. Той е датиран в 

ранните елинистични години (ІV-ІІІ в. Пр.н.е.) и е класифициран в 

семейни гробници, тъй като има път, преддверие и главно камера. 

Открита е през 1953 г. и се смята, че е първата подземна тракийска 

гробница. Покрита е от гробница, а камъните, от които е 

построена, идват от древната кариера на Метаксади.

Безплатно Понеделник: 12.00-

19.00

Вторник-Неделя: 08.00-

19 .

2553350602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

31 Древен Дорискос Археологически обект не Древният Дорискос е на 5 км от Ферес и на 22 км от 

Александруполис. Той е бил обитаван от древни траки, които са 

изградили селище, което бавно се е развило в богат град, защитен 

от голяма стена. Икономиката, търговията и културата се развиват, 

за което свидетелстват монетите на Айнос, Самотракия, Маронея, 

Филип, Александър и Лизимах.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

32 Гробни плочки - 

Гробници на 

императори по 

времето на император 

Комод, Дикая

Археологически обект не В Дикая има гробни плочи, в които са намерени златни бижута, 

както и гробници на императори по времето на император Комод 

(117-192 г. сл. Хр.), Където са намерени саксии с четири дръжки, 

зарчета и др.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25523 50339 не Информацията не е налична Орестиада 9-11 Вас. Ул. 

Константину, 

68200, Орестиада

33 Гробници от късната 

елинистика, Петрота

Археологически обект не В Пенталофос са открити три гробници от късната елинистическа 

епоха. По-конкретно, са открити гробници от късната 

елинистическа епоха и все още много предмети от времето на 

одрисейския цар, Sparadokus, като монетата diovolo (Sparadokos 

сребърна монета 445-435 г. пр. Н. Е.), Монетата тетрадрахма и др. 

първо diovolo намерено в Гърция и вероятно издава в Olynthus. 

Тези открития са от голямо значение и още повече за монетите, 

защото показват, че по времето, когато атиняните са изградили 

Акропола, траките са използвали гръцката азбука и са развили 

финансови транзакции с Атина и други градове.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25523 50339 не Информацията не е налична Орестиада 9-11 Вас. Ул. 

Константину, 

68200, Орестиада

34 Пещерата на 

Куджоумцис

Археологически обект не В Петрота има пещерата Куджиумцис, където златотърсач направи 

малки артефакти за благородниците, живеещи в замъците на 

района.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25523 50339 не Информацията не е налична Орестиада 9-11 Вас. Ул. 

Константину, 

68200, Орестиада
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35 Църква на Панагия 

Космосотира - Ферес

Религиозни 

паметници

да Теотокос Космосотира е манастир, основан от император Исаак 

Комненос на мястото на Вира (днешните Ферес, Еврос), 

разположен близо до делтата на река Еврос. Най-вероятната 

година от създаването му е 1152 година.

Манастирът, действал до средата на XIV век, се счита за един от 

най-добрите образци на изкуството на Константинополис в 

Гърция. Около 1355 г. с.е. селяните, които били постоянно 

заселени в манастира, принуждавайки монасите да го изоставят. 

По-късно е окупирана от османците, които превръщат катедралата 

му в джамия, която се превръща в ядрото на Ферес. През 1940 г. 

започват дейностите по поддръжката и оттогава действа като 

християнски храм. През последните години той е официалният 

щаб на Световната тракийска асоциация.

Безплатно Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

36 Манастир Дадия Религиозни 

паметници

да Манастирът на Дадия или Богородица Манастирът на Дадия се 

намира в Дадия - Лефкимми - Национален парк Суфли, на място 

"Палеохора". Заобиколен от ниски хълмове с много вода и 

изграден върху основата на зелена и внушителна скала с височина 

80 метра. Има препратки към съществуването на манастира в 

началото на 17 век.

Безплатно Информацията не е 

налична

2554051361 не Информацията не е налична Суфли  180 Вас. Ул. 

Георгиу II, T68400, 

Суфли

37 Манастир Панагия 

Портаитиса - 

Корнофолия

Религиозни 

паметници

да Манастирът Корнофолия е построен на един километър западно 

от село Корнофолия Суфли, на хълма "Кури" и се почита в памет на 

Успение Богородично. Според местната традиция манастирът има 

история от около четири века

Безплатно Информацията не е 

налична

2554051111 не Информацията не е налична Суфли

68400 Суфли

38 Манастир Успение 

Богородично - Макрис

Религиозни 

паметници

да Основан е през 1980 г. и функционира от 1983 г. В манастира 

живее женска общност на монашеството, която чрез работата на 

своите членове е създала истинска клетка за духовна и социална 

дейност. В центъра на двора е католическата църква във 

византийски стил, изрисувана отвътре, със сцени от Живота на 

Бога, рисувани от Златанис.

Безплатно Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

39 Манастир Етохори Религиозни 

паметници

да Светият манастир Свети Йоан Богослов е манастир (мъжка 

монашеска общност) на Еврос, основан през 1989 г. Намира се в 

Етохори, в Траянополис, на около 11 километра от 

Александруполи. Катедралата на манастира е във византийски 

стил и има религиозни произведения на Майка Мария от 1786 г. и 

Христос от 18 век.

Безплатно Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

40 Постизантийска 

църква Свети Георгиос-

Кипринос

Религиозни 

паметници

да Църквата е изградена от камък и според надписа от външната 

страна на светилището е завършена през 1848 г. Иконостасите са 

построени от Стратис Келедурис, занаятчия от Източна Тракия. На 

камбанарията на Агиос Атанасиос Суфли посетителите могат да 

видят мраморен релеф: той е архимандрит Спиридон Стоганианос, 

който е бил повече от 30 години пастор на Агиос Атанасиос Суфли

Безплатно Информацията не е 

налична

6941 419880 не Информацията не е налична Орестиада Кипринос, 68006 

Орестиада

41 Постизантийска 

църква на свети 

Атанасий-Суфли

Религиозни 

паметници

да Църквата е изградена от камък и според надписа от външната 

страна на светилището е завършена през 1848 г. Иконестасите са 

построени от Стратис Келедурис, занаятчия от Източна Тракия. На 

камбанарията на Агиос Атанасиос Суфли посетителите могат да 

видят мраморен релеф: той е архимандрит Спиридон Стогинянес, 

който е бил повече от 30 години пастор на Агиос Атанасиос Суфли.

Безплатно Информацията не е 

налична

25540 22522 не Информацията не е налична Суфли Ул. Родопис 2, 

68400, Суфли 

Еврос

42 Свети Димитрий - 

Кириаки

Религиозни 

паметници

да Построен е през 1858 г. Той е опожарен през октомври 1912 г. от 

турците и възстановен с щедрите усилия на жителите на селото. 

Въвеждането на обновения блестящ храм е завършено през 1925 

г. Храмът е впечатляваща каменна триетажна базилика, типична за 

късния следвизантийски период и годините след 1934 г. Покривът 

й над средната пътека е издигнат над него и прозорци, като по 

този начин засилва величието на храма. Трите пътеки се 

определят от двойна колонада, съставена от дървени плочи, 

„измазани“, за да създадат впечатление за компактни, кръгли 

зидани колони и остатъци от горе.

Безплатно Информацията не е 

налична

6940 654199 не Информацията не е налична Суфли Кириаки 68400 

Евро

43 Постизантийска 

църква "Света 

Анастасия-Макри"

Религиозни 

паметници

да Постизантийската църква на Агиос Атанасиос (1834 г.) с 

великолепни преносими религиозни произведения на изкуството, 

трибуни на градските гилдии и резбите на иконостаса. В северната 

част на църквата се намира оцелелият участък от византийския 

гробен параклис, част от императорския манастир с византийски и 

поствизантийски стенописи, гравюри и скално издълбани 

пространства, едната от които е известна като затвора на Каролос 

12-ти (цар на Швеция). Намира се вътре в замъка, до столичното 

имение и на малко разстояние от византийската стена.

Безплатно Информацията не е 

налична

25510 61000 не Информацията не е налична Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос



Име Тип Достъпна Кратко описание Цени на билети Работно време телефон уебсайт Достъпност Община Адрес

44 Постизантийска 

църква "Св. Атанасий" - 

Дидимотей

Религиозни 

паметници

да Постизантийската църква на Агиос Атанасиос (1834 г.) с 

великолепни преносими религиозни произведения на изкуството, 

трибуни на градските гилдии и резбите на иконостаса. В северната 

част на църквата се намира оцелелият участък от византийския 

гробен параклис, част от императорския манастир с византийски и 

поствизантийски стенописи, гравюри и скално издълбани 

пространства, едната от които е известна като затвора на Каролос 

12-ти (цар на Швеция). Намира се вътре в замъка, до столичното 

имение и на малко разстояние от византийската стена.

Безплатно Информацията не е 

налична

25530 23120 не Информацията не е налична Димотика Ул. Патриарши 

Дионисиу 9, 

68300, 

Дидимотейхо

45 Постизантийска 

църква на Христос 

(Сотирас) - 

Дидимотейхо

Религиозни 

паметници

да Църквата Христова (Сотирас) е построена през 1846 г. върху по-

ранна сграда, тази на византийския манастир Христос (Сотирас). 

Това е тройна стая с двойна колонада, изработена от каменни 

колони. Камбанарията е построена върху византийска кула и е 

издигната през 1873 г. Църквата има две важни византийски 

произведения на изкуството от XIII и XIV век.

Безплатно Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

46 Постизантийска 

църква Успение на 

Богородица

Религиозни 

паметници

да Църквата „Успение Богородично“ е възстановена през 1843 г., на 

мястото на по-стара църква, според надписи и архивни 

свидетелства, през годините на Бесарион, митрополит 

Дидимотихо. Това е мащабен храм от типа на тристепенна 

базилика с P-образен притвор. Интересен е сложният дърворезбен 

иконостас с разнообразни теми в неговите декоративни зони. В 

църквата има и уникалното религиозно произведение на св. 

Йосиф, произведение на Николай Адрианополитис.

Безплатно Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 123 Вас. 

Александру 68300, 

Дидимотейхо

47 Постизантийска 

църква на свети 

Атанасий - метаксади

Религиозни 

паметници

да Църквата е гробище, църквата е почти неизвестна в научната 

литература, но гробището, простиращо северно и източно от нея, 

се счита за най-старото и най-добре запазено в Еврос, като най-

старият надпис е с дата 1961 година.

Църквата е важен религиозен паметник, тя е кралска по стил и е 

изградена от камъни на района, с архитектурата на техниките на 

метаксадите.

Безплатно Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

48 Постизантийска 

църква "Св. Атанасий" - 

Алепохори

Религиозни 

паметници

да В Алепохори се намира късновизантийската църква "Свети 

Атанасий", която е построена през 1729 г. Храмът е скромен, без 

прозорци и камбанария, но богат на редки стенописи. Прави 

впечатление, че в задната част на храма, който е бил отделен от 

главния храм с стволове, има изображения на „кримата“, на 

наказанието на грешниците.

Безплатно Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика Ул. Патриарши 

Дионисиу 22, 

68300, 

Дидимотейхо

49 Постизантийска 

църква на свети 

Пантелеймон - 

Палиорио

Религиозни 

паметници

да Село Палиури е само на 3 километра от село Метаксадес, в 

североизточната част на Еврос. Църквата „Свети Пантелеймонас“ с 

уникалните си стенописи се намира вътре в селото. Той 

принадлежи към първите построени църкви и за изграждането му 

са използвани мляко, вар, памук и яйца. Не се основава на някакъв 

конкретен архитектурен тип, но е правоъгълна сграда. От 

източната страна на сградата има светилище и малък прозорец 

над вътрешната част.

Безплатно Информацията не е 

налична

Информацията не е 

налична

не Информацията не е налична Димотика 68010 Еврос

50 Свети Димитрий-

Мавроклиси (църква 

от 16 век)

Религиозни 

паметници

да Информацията не е налична Безплатно Информацията не е 

налична

Информацията не е 

налична

не Информацията не е налична Суфли 68010 Еврос

51 Църква на Таксиархес - 

Коримвост

Религиозни 

паметници

да В Коримвос има стара църква от 1800 г., посветена на таксиархите. 

Църквата е в стил базилика, с дървени колони, покрити с вар, 

дървен иконостас и гравирана плоча с текст върху трапезата Агия. 

Старите жители на селото се хвалят, че първата им камбана може 

да се чуе от София, столицата на България.

Безплатно Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли Chora, Samothrace, 

68002

52 Панагия Кримниотиса - 

Самотраки

Религиозни 

паметници

да В края на скалата, на юг от острова, се намира Панагия 

Кримниотиса от Самотраки, взела името си на стръмните и диви 

скали, които я заобикалят. Според много хора формата му прилича 

на орел, тъй като стои сам на скалата.

Безплатно Информацията не е 

налична

25510 41474 не Информацията не е налична Самотраки  Музей на 

археологическите 

обекти, 

Палеаполис, 

68002, Самотраки

53 Τеке на Руса Религиозни 

паметници

да Теке от Руса, разположен на 3 км извън едноименното село, е 

османски теке, място за среща на дервиши, който е реновиран и 

просто действа днес. Счита се за един от най-старите запазени 

теке на Балканите и един от двата основни центъра на 

бекташизма.

Безплатно Информацията не е 

налична

25310 22411 не Информацията не е налична Суфли Руса 68004 Еврос

54 Арменска църква 

"Свети Георги" - 

Дидимотейхо

Религиозни 

паметници

да Арменската църква "Свети Георги" (Sourp Kevork) (1826-1831), 

своеобразна църква от началото на 19 век на мястото на 

византийската църква "Свети Георги Палеокастрит", където 

император Йоанис 6-ти Катакузинос е бил коронясан за император 

през 16/10 г. / 1341.

Безплатно Информацията не е 

налична

25533 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос



Име Тип Достъпна Кратко описание Цени на билети Работно време телефон уебсайт Достъпност Община Адрес

55 Найдрио от Света

Екатерина -

Дидимотейхо

Религиозни 

паметници

да Византийската църква, разположена в замъка Дидимотейхо, 

считана за една от най-старите сгради, запазена във византийския 

замък. Построен е в началото на XIV век (1300-1350 г.), докато при 

разкопки в двора са намерени гробници и надпис от 1173 г. Това е 

малък параклис с размери 7,10 х 3,20 метра. Той е построен в 

източната част на Замъка, в близост до мястото на бившите дворци 

на Дидимотейхо, на няколко метра от „Портата на дворците“, 

известна още като „Сарайопортс“.

Безплатно Информацията не е 

налична

25534 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

56 Параклиси на Света 

Марина, Свети Влас, 

Кирилос - 

Дидимотейхо

Религиозни 

паметници

да Параклисът "Света Марина" е параклисът на стария град, където 

религиозните хора висят парчета плат от дърво в двора за лек, и 

параклисът на Агиос Власис, който е свързан с митовете за 

падането на Дидимотейхо.

Безплатно Информацията не е 

налична

25535 50602 не Информацията не е налична Димотика 1 Орфей и Вас. Ул. 

Георгиу, 68300, 

Дидимотейхо

57 73/5000

Джамия на 

Дидимотейхо

Религиозни 

паметници

не Джамията Мехмет или джамията Ваязит е мюсюлманска джамия в 

Дидимотичо, че нейното строителство е завършено от султан 

Мехмет I (1413-1421) и е открито през 1420 г. Тя е определена от 

елинския генерален секретар на културата като най-важният 

ислямски паметник в Европа. Джамията днес се поддържа - 

реновирана от съответните действия на елинското Министерство 

на културата, тъй като има пукнатини, отклонения, мухъл поради 

стареене на материали, сеизмични напрежения и въздействия 

върху околната среда.

На 22 март 2017 г. голяма част от покрива и сградата на джамията 

са унищожени от пожар.

„Без вход:

Гръцки граждани и граждани на други държави-

членки на ЕС над 65 години, с полицейско 

удостоверение или паспорт

Притежатели на специална членска карта на 

Международния съвет на музеите (ICOM) или 

на Международния съвет за паметници и 

обекти (ICOMOS).

Официални гости на гръцката държава.

Хора до 18 години.

Служители на Министерството на културата и 

спорта и Фонда за археологически ресурси и 

отчуждаване.

Студенти и студенти от университети, студенти 

от военни училища или еквивалентни училища 

от държави-членки на ЕС и извън ЕС, както и 

студенти от пътуващи училища за водачи

Членове на приятели и асоциации на приятели 

на музеи и археологически обекти.

Намален прием:

Безплатни притежатели на входна карта

Родители, придружаващи ученици в училище 1 

клас.

Ескорт на учители в образователни посещения в 

училища и институции от 1-ви клас, 2-ри до 3-ти 

клас на Военните училища

От 1 неделя до 31 

март 2010 г.:

08:30 - 15:00

25510 64100 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh25

1.jsp?obj_id=5901

Информацията не е налична Димотика Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

58 Историко-фолклорен 

музей на Орестиада

Музеи да Историческият и фолклорен музей на Орестиада е основан през 

1974 г. и има за цел проучване и популяризиране на местното 

културно наследство. Сред най-важните експонати, съхранявани в 

музея, са свещените мощи на свети Кирилос II, 

Константинополският патриарх, които доскоро са били в музея на 

Бенаки.

Възрастни: 2 €

Деца: 1 €

Войници: Безплатно "

Вторник - събота: 

10.00-13.00, неделя: 

11.00-13.00

Затворено в 

понеделник

25520 28080 http://www.musorest.gr http://www.musorest.gr/index.p

hp/el/contact-el

Орестиада Ул. Агион 

Теодорон 103, 

68200, Орестиада

59 Археологически музей 

на Самотраки 

(Палеаполис)

Музеи да Археологическият музей на Палиаполис в Самотраки е домакин на 

голяма част от разкопките на 20 век в древния град (Палиаполис). 

Копие на статуята на Ники от Самотраки там също е на показ. Той е 

построен по инициатива на Американското училище за класически 

изследвания (1939 - 1955 г.). Северната секция е добавена през 

1960 - 61 г. Тя е проектирана от архитекта Стюарт М. Шоу от 

Столичния музей на изкуствата в Ню Йорк.

Общ билет: 6 €, билет с намалена цена: 3 евро Археологическият 

музей на Самотракия 

остава временно 

затворен поради 

повторната 

експозиция.

25510 41474 не не Самотраки Самотраки

60 Исторически - музей

на фолклора в

Александруполис

Музеи да Сградата на историческия музей в Александруполис се намира в 

центъра на града. Музеят разполага със забележителна колекция 

от картини главно от местни художници, колекция от около 1000 

книги, които са основно за историята на града и Тракия като цяло, 

и богата. архивен материал, състоящ се от снимки, публикации, 

вестници, списания и стари статии.

Общ билет: 2 €

Студенти: 1 €

Вторник до Събота 10: 

30-14: 30

Понеделник и неделя: 

Затворено

25510 28926 http://www.ismo.gr/ http://www.ismo.gr/index.php/a

nazitisi

Александруполис Ул. Демократиас 

306, 68132, 

Александруполис

61 Етнологичен музей на 

Тракия - г-жа 

Джанакиду 

(Александруполис)

Музеи да Каменната неокласическа облицовка е построена през 1899 г. и е 

била лятната резиденция на бизнесмена Адрианополитен 

Алтиналмазис. От 1937 г. сградата е закупена от 

Хаджиконстантинис Стефану. Днес той принадлежи на Зафирея 

Хризостому, съпругата на Николас Папатанасиу.

През 1998 г. е реновиран от семейство Polychronis Giannakides с 

цел създаване на Етнологичния музей на Тракия. В наши дни 

сградата е център за запознаване и популяризиране на 

тракийската култура, както и пространство за научни изследвания 

и интелектуално творчество, такова, което знае как да се примири, 

да бъде вдъхновено и предвидено от първобитната памет и 

блясъка на народната традиция.

Общ билет: € 3,00

Билети с намалена цена: 2,00 € (Студенти)

Безплатно влизане: Притежатели на карта за 

безработица, деца под 12 години 

(индивидуално посещение на семейството), 

инвалиди, водачи, членове на ICOM, 

преподаватели, хора над 65 години, Европейска 

младежка карта

Вторник - Събота: 

09:00 - 15:00

Неделя: 10:00 - 13:00

Музеят е затворен 

всеки понеделник.

25510 36663 www.emthrace.org https://emthrace.org/mouseio/e

pikoiнеnia

Александруполис 63 май 14-ти ст., 

68100, 

Александруполис

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос
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62 Църковен музей на 

Александруполис 

(Метрополис)

Музеи да Църковният музей на Светия митрополит Александруполис се 

намира в двора на столичната катедрала "Свети Никола". 

Основана е през 1976 г. от бившия Александрополски митрополит. 

Колекцията на църковния музей включва повече от четиристотин 

ценни реликви от църковното изкуство: йерархични дрехи, 

богослужебни прибори, мебели от дърворезба, архетипи. 

Повечето от тези места за поклонение идват от чувствителния 

географски район около двата бряга на река Еврос и датират от 16-

ти век до 20-ти век.

Информацията не е налична Часа:

Четвъртък 8:30 ч. - 

14:00 ч

Петък 8:30 ч. - 14:00 ч

Събота 8:30 ч. - 14:00 ч

Затворено в неделя

Затворен в 

понеделник

Вторник 8:30 ч. - 14:00 

ч

Сряда 8:30 ч. - 14:00 ч. 

2551082282 не Информацията не е налична Александруполис „Площад 

Метрополис

68100 

Александруполис

63 Природонаучен музей 

на Александруполис 

(Майстро)

Музеи да Природонаучният музей на Александруполис е построен на 

красиво място на Платанотопос в Майстрос (източно селище на 

Александруполис). Това е модерна сграда, напълно 

хармонизирана с природната среда. Идеята за създаването на 

музея започна с присъствието в района на богати местообитания и 

защитени територии. Необходимостта от представяне на това 

природно богатство на местните жители и посетителите доведе до 

включването на проекта „Изграждане на природонаучен музей“ в 

програмата за градски пилоти в Александруполис, като един от 

основните му аспекти и в изграждането на музея в сегашната му 

форма.

бщ билет: 2 €

Студенти: 1 € (в рамките на образователни 

програми)

Вторник - Събота: 8.30 - 

14.30

25510 80204 https://www.facebook.com/Mfialex

androupolis/?ref=bookmarks               

https://www.instagram.com/natural

_history_museum_evros/ 

Информацията не е налична Александруполис Платанотопо, 

Майстро 

Александруполис 

681 00

64 Музей на фолклора и 

естествената история 

(Хиле - частна 

колекция)

Музеи да Музеят стартира през 1962 г. и е завършен през 1965 г., когато 

официално е открит в Дидимотейхо. През 2002 г. е прехвърлен в 

Ню Хил, където и до днес стои. От близо половин век той е най-

старият културен център в префектурата Еврос. В допълнение към 

статичния си принос за културните събития, има много десетки 

изложби, които се провеждат във всички градове и столици на 

префектурата Еврос. Музеят включва фолклорни предмети и 

пълнени животни, птици, влечуги от тракийското пространство и 

извън него, колекции от насекоми, руди, човешки органи и 

ембриони и много други.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 39863 http://mouseio-evrou.site.gr/ http://mouseio-evrou.site.gr/ Димотика Ул. "Термопилон" 

8 - Ню Хиле

65 Музей на коприната 

на суфли (имение 

Куртидис)

Музеи да Музеят функционира от 1990 г. и работи в уникален архитектурно-

естетичен облицовъчен комплекс, построен от лекаря, учения и 

политик Константин Куртидис. Музеят представя всички фази и 

етапи от прединдустриалния процес на размножаване на 

копринена буба до обработката на коприна (копринено 

производство), в социално-икономическия контекст, който 

направи региона важен център на гръцкото производство на 

коприна (края на 19 - средата на 20 век).

Безплатно admission days: May 18 (International 

Museum Day), June 5 (World Environment Day), 

last weekend of September (European Heritage 

Days)

1 март - 15 октомври: 

10.00 - 18.00"

16 октомври - 28 

февруари: 10.00 - 

17.00

Затворено: Всеки 

вторник

25540 23700 https://www.e-

evros.gr/gr/pages/72/moyseio-

meta3hs-soyflioy

http://www.religiousgreece.gr/ea

st-macedonia-thrace/-

/asset_publisher/mHqF2LEbi6sS/c

ontent/mouseio-metaxes

Суфли Ул. Елефтериу 

Венизелу 73,

68400 Суфли

66 Традиционно селище 

Саракацания 

(Лептокария)

Музеи да Няколко километра северно от Еезими, в Лептокария на склон от 

650 метра надморска височина и на тридесет и два километра от 

Александруполис, Саракацанската асоциация на Еврос изгради 

традиционно селище Саракацания. Представянето на 

традиционно селище Саракацания е жизнен музей. Той предлага 

уникална възможност на посетителя да се свърже с ежедневието 

на саракацанския народ, техниката на изработка на известната 

кръгла колиба, изработена от дърво и тръстика, конуса с покрив на 

покрива, планинското училище и като цяло организацията на 

тяхното жизнено мяст

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 20217 https://museumfinder.gr/item/mou

sio-sarakatsanikis-paradosis-esymis-

alexandroupolis/

Aisimi, 68100, Александруполис Александруполис Aisimi, 68100, 

Александруполис

67 Музей на 

саракацанската 

традиция - Айсими 

Александруполис

Музеи да Музеят на традицията на саракацанските хора работи в сграда, 

дадена от община Александруполис на селището Айсими, което се 

намира на 23 км северно от Александруполис. Първоначалната 

сграда е реновирана и е изграден допълнителен етаж (с 

финансиране по европейска програма) с грижите на 

Саракацанската асоциация на Еврос. Музеят стартира дейността си 

на 28 януари 2009 г.

Включва уникална колекция от автентичен материал на 

саракацански хора, като дамски, мъжки униформи (напр. 

Фустунали) униформи, нос, къси поли, хаки, диадеми, калъфи и 

много стари снимки 1900-1940 г.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25510 93262 https://museumfinder.gr/item/mou

sio-sarakatsanikis-paradosis-esymis-

alexandroupolis/

https://museumfinder.gr/contact

/

Александруполис Aisimi, 68100, 

Александруполис

68 Музей на коприната 

на Циакири (Суфли)

Музеи да Домът на коприната на Тиакирис, който се занимава с 

производството и обработката на коприна от 60 години в Soufli, 

създаде уникално място в центъра на Soufli. Целта му е да 

подчертае и запази богатата традиция на региона в изкуството на 

коприната. Оригинални експонати, съчетани с модерни 

технологии, водят посетителя стъпка по стъпка в едно 

пътешествие, уникално като самата коприна.

Безплатно Всеки ден 9:00 - 21:00. 25540 22371 http://www.silkmuseum.gr/#go_pag

e_281

http://www.silkmuseum.gr/#go_

page_253

Суфли 199 Вас. Ул. 

Георгиу, 68400, 

Суфли

69 Музеят "Гнафала" в 

Бурулити (Суфли)

Музеи да „Гнафала” е първият музей на фолклора в района. Създаден през 

1998 г. от семейство Buroulitis, той има своя частна фолклорна 

колекция. Музеят излага голяма колекция от стари предмети като 

домакински стоки, традиционни мебели, катарами, колани, стари 

традиционни носии, бижута, музикални инструменти, църковни и 

бойни инструменти, селскостопански инструменти, стари монети, 

банкноти, забележителна колекция от стари пощенски картички.

Безплатно Понеделник - неделя, 

9:00 - 20:00

25540 24168 http://gnafala.blogspot.com/ Суфли Ул. Елефтериу 

Венизелу 12,

68400 Суфли
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70 Фолклорна колекция 

на Никос Гоцис 

(Ферес)

Музеи да Това е събирателно богатство от предмети и писания, които се 

отнасят за живота на жителите на Еврос и бежанците от Източна 

Тракия допреди няколко години. Над 1700 предмета са изложени 

в специално помещение и в двора на дома на бившия полицай 

Никос Гоци. Има професионални кътчета и специална витрина, 

предмети са изложени от Imbros, докато женските костюми от 

селата Еврос придават отличителен щрих с веселите си цветове. 

Колекцията е обогатена и с архивни материали като фотографии, 

публични документи и училищни документи, отнасящи се до 

старите жители на Ферес, дошли от Източна Тракия.

Безплатно По уговорка 25550 23214 & 6974 

467574

https://el-

gr.facebook.com/mouseioferon/

https://www.facebook.com/pg/m

ouseioferon/about/?ref=page_int

ernal

Александруполис Ул. Смирнис 20, 

68500,

Ферес, Еврос

71 Музей на фолклора в 

Самотраки (Хора)

Музеи да Музеят на фолклора в Самотраки работи в двуетажно имение от 

1900 г. и освен „Самотракийската къща“, разположена на първия 

етаж, все още има инструментите на „кехагия“ (наричан фермерът 

в Самотраки); богата колекция от килими и фермерски 

инструменти. Разполага с богата колекция от фотоматериали от 20 

век и накрая, издълбан иконостас с редки изображения на 

църквите на острова. Музеят на фолклора в Самотраки работи от 

1985 г. под егидата на Културната асоциация на острова и 

финансовата помощ на Общината.

Информацията не е налична През летните месеци 

от 8.00 до 14.00 и от 

17.30 до 23.45

25510 41227 samothraki.gr/2011-08-03-09-02-

20/

Информацията не е налична Самотраки Чора, Самотраки

72 Общински музей на 

суфли (имение Брика) 

Музеи да Цялата най-нова история на град Суфли, е представена в 

колекциите на Общинския музей на Суфли. Музеят е домакин на 

изложби, които разказват историята на града, от времето на 

едновременното разцвет на коприната, както и растежа на 

населението, професионалния, културен, архитектурен живот и 

възхода на Суфли.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

25540 23652 https://museumfinder.gr/item/dimo

tiko-mousio-soufliou-archontiko-

brika/

Информацията не е налична Суфли Пл. Месохорио, 

68400, Суфли

73 Folklore Museum of 

Didymoteicho

Музеи да

Музеят оперира в сграда, построена през първото десетилетие на 

20 век (± 1905 г.) и е забележителен пример за еклектика. 

Колекциите на музея са от 1966 г. Днес има около 2500 предмета. 

Най-интересните колекции са тъкачни и копринени инструменти, 

прибори за селскостопански къщи, оборудване от местни 

традиционни лаборатории и архивни материали, включително 

формуляри и документи на Заппионската школа на 

Андрианополис

възрастни: 2,00 €

деца: 1.00 €

През цялата година 

понеделник - неделя: 

10.00 - 15.00

25530 22316 https://laografikodidym.wordpress.c

om/

https://laografikodidym.wordpres

s.com/

Димотика Ул. Колокотрони и 

Ватаци 22, 68300, 

Дидимотейхо

74 Военен музей на 

Дидимотейхо

Музеи да Сградата, в която функционира Военен музей на Дидимотейхо, е 

проектирана и построена през 1907 г. Сградата е типична 

архитектурна извадка от предпромишлена сграда в префектурата 

Еврос. Това е една от малкото сгради с подобна архитектура, 

запазени в района. Музеят разполага с галерии от музейни 

експонати, фотографски и исторически материали от различните 

моменти от гръцката история.

Информацията не е налична Вторник - петък: 9:00 

до 14:00 ч

Петък: 16:00 до 19:00 

(зимно време) и 17:30 

до 20:30 (лятно време)

Събота и неделя: 

11:00 до 14:00 ч.

25530 26518 & 

25530 46911

https://www.didymoteicho.gr https://www.didymoteicho.gr/el/

didymoteicho/mouseia/stratiotik

o-mouseio/to-stratiotiko.html

Димотика Ул. Цамаду 22, 

68300, 

Дидимотейхо

75 Археологически музей 

на Александруполис

Музеи да Археологическият музей в Александруполис отвори вратите си за 

обществеността на 27 март 2018 г., като домакин на периодичната 

изложба на Солунския археологически музей "" Redestos - 

Thessaloniki "" - Антики на пътуване на бежанци. ""

Централната тема на изложбата са мраморните антики, които тя 

събира от 1871 г. нататък от Тракийското просветно сдружение, 

които са преместени в Солун от бежанци след евакуацията на 

Източна Тракия през 1922 г. и оттогава са станали част от 

Археологическия музей в Солун.

Безплатно Ежедневно 10:00 - 

15:00

Часовете са валидни 

от 01.06.2019 до 

31.10.2019  

25510 26103 http://odysseus.culture.gr/h/1/gh15

1.jsp?obj_id=24444

Информацията не е налична Александруполис Авеню Макрис 44 

68131, 

Александруполис

76 Пещерата на свети 

Теодорой

Религиозни паметници да Това е пещера, в която поклонникът може да влезе през метална 

конструкция, използвайки стълба. По стените на пещерата, 

въпреки вандализма, посетителят все още може да види изящното 

изкуство на стенописите. Пещерата е достъпна по селски път с 

много потоци и естествена красота. Малката църква "Свети 

Теодорой" е оформена в пещера на планината Зонайо. Изглежда, 

че запазените стенописи обхващат различни периоди от време, но 

главно разграничават две фази, принадлежащи към XI и XIII век, 

когато те трябва да бъдат оформени като места за поклонение.

Информацията не е налична Информацията не е 

налична

Информацията не е 

налична

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh25

1.jsp?obj_id=19902

От село Авас, като следвате 

пътя към средновековния 

замък. Пресичане на замъка и 

продължава по пътя, който 

минава по влаковите линии, 

след 5 км

Александруполис Авас, Еврос

D4.2.3: Събиране на информация за регионалното звено на Еврос



Име Тип Кратко описание
Цени на 

билети
Община Адрес

1
Младежки фестивал на

Арда

последната сряда на 

юли, 

продължителност: 5 

дни

На брега на река Арда, в Кастания на Еврос, се провежда от

1995 г. „Срещата на младежта - Арда“, на която се събират

млади хора от цялата страна и Балканите. В допълнение

към музикалните концерти на известни изпълнители на

гръцката музикална сцена има множество паралелни

събития като филми, презентации на организации,

изложби, както и спортни събития, театрални

представления, работа на радиостанции, доброволни

дейности, местни промоционални дейности и др.

екотуризъм обикаля други дейности. „Младите хора“ от

всички възрасти лагерират шест дни в „реката на

културата“, където ръководят музиката и различните

паралелни действия, изпращайки посланието за спокойно

съжителство на хората.

да Суфли
https://ardasfestival

.gr/el/

2
Младежки фестивал на 

Тихеро

Август, 

продължителност 2-3 

дни 

През 2002 г. е създаден 1-ви младежки фестивал на Тихеро 

и е широко приет от местната общност, която с ентусиазъм 

приветства безпрецедентното събитие. На едно от най-

отдалечените места в Гърция любовта към творчеството 

срещна необходимостта от забавление. До езерото Tychero 

в парка за екотуризъм, сцената е домакин на артисти и 

всеки, който иска да прекара прекрасни 3 дни музика.

да Александруполис

http://festivaltyxero

u.blogspot.com/p/bl

og-page_24.html

3

Етнически фестивал на 

Траянополис / 

Самотракис

Август, 

продължителност 2 

дни

Световният музикален фестивал Самотраки“ беше 

организиран първо през 2005 г. на остров Самотраки и след 

това се премести с голям успех в Траянуполи, Еврос през 

2006 г. и в Маями, Флорида, САЩ през 2012 г., 2013 г. и 

2015 г. Ежегодно 2017 г., след това от 12 години , той се 

връща в родния си град, красивия Самотраки. Този 

глобален музикален фестивал има за цел да се превърне в 

място за среща не само музиканти, но и любители на 

музиката, както и да създаде платформа за преподаване на 

музика и личен музикален обмен, така че да даде 

възможност за пряк контакт с нечии традиции. Отбелязва 

се, че фестивалът не се е състоял през 2019 година.

да  Самотраки
https://www.facebo

ok.com/artecology/
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билети
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4

Пангелски фестивал на 

традиционните 

държави от Антея

Юли, 

продължителност: 2-3 

дни

Той се организира ежегодно в Антия от културното 

сдружение „Спартакос“, което работи там и засяга не само 

региона, но и цялата страна, тъй като има общоелински 

характер. От създаването си през 1995 г. фестивалът събира 

традиционни танцови състави от цяла Гърция. Като част от 

фестивала танцьори от цялата страна, в сътрудничество с 

организаторите, посещават околните села, както и най-

важните забележителности на Еврос: величествената делта 

на Еврос, гората на Дадия, археологическия обект на Grand 

Doxiparis и Зоната и много други.

не Александруполис

https://greece.terra

book.com/el/evros/

page/panellinio-

festival-

paradosiakon-xorwn-

antheias/

5
Изложба на книги в 

Александруполис

Юли, 

продължителност: 7 

дни

Книжната изложба се провежда всяка година в 

продължение на 27 години през юли на брега на 

Александруполис. Книжарниците в Александруполис си 

сътрудничат и представят на читателите на града стари и 

нови книги и много паралелни събития.

не Александруполис

https://www.emtgr

eece.com/el/local-

events/ekthesi-

bibliou-

alexandroupoli

6

Фестивал на 

любителския театър на 

Орестиада

Късен август - 

началото на 

септември, 

продължителност: 7 

дни

Панелският фестивал на любителския театър се провежда в 

северния и най-новия град на Гърция, Новата Орестиада на 

Еврос. Аматьорските театрални групи пристигат в Еврос, за 

да участват в театрален конкурс, който винаги има за цел да 

популяризира аматьорския театър и непрекъснато да се 

усъвършенства художествената продукция на всички, които 

без финансова печалба посвещават голяма част от живота 

си на Театъра.

да  Орестиад

http://www.dionyso

s-

net.gr/category/20

%ce%bf-

%cf%86%ce%b5%cf

%83%cf%84%ce%b9

%ce%b2%ce%ac%ce

%bb/

7
Ципуро Суфли - 

празник Самотраки

Ноември, 

продължителност: 2 

дни

Община Суфли, Културният център и Общинската компания 

за развитие на културата и туризма на града организират 

празника Ципуро всяка година през ноември. Събитията са 

отворени за всички по света и имат за цел да 

популяризират продукта. По време на събитията се 

предоставя безплатно ципуро и се провеждат музикални и 

танцови събития. В допълнение, гостите могат да се 

насладят на гастрономия от местни аромати на гроздова 

основа, като mustitrachanas и mustopsomo. "

не Александруполис

https://www.emtgr

eece.com/el/wine-

and-

gastronomy/giorti-

tsipourou-soufliou
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8 Празник на коприната

Юни, 

Продължителност: 7-

10 дни

Празниците на коприната“ се организират от приятелите на 

коприненото дружество „Хризалида“ от близо 20 години в 

„Суфли Еврос“. Събитията са свързани с креативност, 

художествена изява, силата на колекционерството при 

предлагане и съвместни действия, черен театър, 

екологични проблеми и информация по „технически“ 

въпроси в сектора на копринената буба

да Суфли

9

Нова година в 

Александруполис 31 декември

Във всеки квартал на Александруполис в последния ден от 

годината се поставя барбекю, около което се провежда 

празник. Така целият град яде, пие и пирува, сбогувайки се 

с годината, която напуска, и посреща новата, която 

предстои. Днес "обичайът" придоби по-организирана 

форма и в много части на града се създават големи 

барбекюта - "макалиите", както са известни - със 

съдействието на много магазини или по инициатива на 

клубове и местни тела, но тази традиция има своите корени 

преди много години.

не Александруполис

https://reportal.gr/

2017/12/30/%CF%8

4%CE%B1-

%CE%BC%CE%B1%C

E%B3%CE%BA%CE%

AC%CE%BB%CE%B9

%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%C

F%82-

%CE%B1%CE%BB%C

E%B5%CE%BE%CE%

B1%CE%BD%CE%B4

%CF%81%CE%BF%C

F%8D%CF%80%CE%

BF%CE%BB%CE%B7

%CF%82/

10 Карнавал на бея Sunday of Carnival 

Това е един от най-важните тракийски обичаи на 

карнавала. Той започна като плодородно събитие, покрило 

националните нужди, за да достигне до наши дни и да се 

превърне в карнавално събитие, което сега срещаме да 

отпразнуваме Хелоуин в много села и градове на Северен 

Еврос, с различни вариации. В основната си форма принц 

„Бей“ със своите последователи влиза в къщите на селото, 

където получава подаръци и пожелания. На площада се 

провежда представяне на оран, сеитба и сексуална 

активност, символичната смърт и възкресение.

не
Димотика

https://www.e-

evros.gr/gr/pages/1

304/o-mpehs
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11
Мюсюлманско 

тържество "Силия"

Край на юли - 

началото на август, 

продължителност: 3

По граничната линия на префектурите Родопи-Еврос всяка 

година през първата седмица на август хиляди хора се 

събират, за да гледат тридневния фестивал. Киоските, 

търговците на дребно, импровизираните таверни, местните 

артисти и танцовите групи се присъединяват към три -

дневна борба състезание с професионални и любители 

борци от Гърция, Турция.

Това е фестивалът „yayla“, много стар фестивал със свещен 

характер, чието сърце принадлежи на мюсюлманите от 

планинските Родопи. До 1977 г. тя се организира с грижата 

само на един човек, Аха. От 1998 г. културната асоциация на 

хиляди отговаря за организирането на фестивала, който 

също дава награди на победителите. В миналото участието 

на местните борци беше нещо като тема за тях.

yes Суфли

http://www.xanthi.i

lsp.gr/cultureportal

web/article.php?arti

cle_id=390&topic_id

=13&level=2&belon

gs=9&area_id=3&la

ng=gr

12
Изложба на цветя на 

Орестиада

Май, 

Продължителност: 4 

дни

Изложбата на цветя на Орестиада се провежда ежегодно в 

горичката на Андрианополис, обикновено на май. Това е 

единствената горичка в градската част на град Орестиада и 

е място за събиране и отдих за хора от всички възрасти. По 

време на изложението, освен цветарството, има много 

паралелни събития, които поддържат интереса на хората 

незасегнат.

не  Орестиад

https://www.radioe

vros.gr/17i-

anthokomiki-

orestiadas/

13
Pulsar Самотракийски 

фестивал на изкуствата 

Август, 

продължителност 2-3 

дни

Pulsar Самотракийски фестивал на изкуствата се провежда 

през последните 5 години под планината Саос, в 

Самотраки. През петгодишната си история фестивалът 

предлага на публиката различни аспекти на рока, пост рока, 

електрониката, експеримента, атмосфера, гръцка сцена от 

ново време.

да  Самотраки
https://www.pulsarf

estivalgreece.com/

14
Елефтерия

Александруполис
5-14 май

Всяка година на 14 май се празнуват Елеутерията в 

Александруполи. Историческият ден за града е рамкиран от 

разнообразна програма от културни дейности и събития, 

която започва всяка година на 5 май и завършва на 14 май.

не Александруполис
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15
Фестивал на виното в 

Александруполис

една седмица през 

лятото

Община Александруполис, в сътрудничество с редица 

културни и спортни организации в региона, организира 

летни събития с музика, религиозно задъхване, книга, 

живопис, фотография, документален филм и др., Която 

съставя динамична и атрактивна културна и забавна 

институция В зоната.

да Александруполис
https://www.giortik

rasiou.gr/

16
Карнавален парад на 

Александруполис

Събота преди 

карнавалната неделя

В Александруполис се провежда голям карнавален парад, 

който се организира от 2011 г. и всяка година, в събота 

преди Карнавалната неделя, в сътрудничество с голям брой 

културни асоциации, танцови училища, доброволчески 

групи, сдружения на родители и др.

не Александруполис

17
Карнавален парад на 

Ферес

Понеделник след 

Карнавала

От 30 години в Ферес честват Карнавал с парад, с 

традиционната традиция на камилите, предлагайки боб и 

други ястия на гладно за посетители. Организира се от 

Екскурзионна физиологична асоциация на карнавала. В 

допълнение към членовете на клуба, Карнавалният парад 

включва ученици от училища Feres, карнавални групи от 

други области и желаещите да се присъединят към парада 

поотделно или като група.

не Александруполис
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