Do something GREAT.
In just 60 minutes away.
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Βρίσκεσαι στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και αυτό είναι εξαιρετικό!
Βρίσκεσαι στον τόπο καταγωγής πολλών σπουδαίων ανδρών με ένδοξη ιστορία. Στον τόπο με τις μοναδικές εικόνες και γεύσεις, με τους θησαυρούς της φύσης και τις
εξωτικές παραλίες, το βουνό των 12 Θεών και τις ατελείωτες επιλογές για εναλλακτικές και μη δραστηριότητες.
Όλα είναι εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
όλα… μόνο 60’ μακριά.
Σε μόλις 60’ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, της έδρας
της Κεντρικής Μακεδονίας, της πολυπολιτισμικής πόλης
με τα 2300 χρόνια ιστορίας, μπορείς να ζήσεις εξαιρετικές εμπειρίες και να ανακαλύψεις άλλες τόσες. Άλλωστε
οι επιλογές είναι ατελείωτες. Σε μόλις 60’ μπορείς να φτάσεις…
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Στη Χαλκιδική…
και από εκεί να μεταβείς…

{3}

{1}
Στο Άγιο Όρος, το Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με τα
είκοσι εμβληματικά μοναστήρια1, τα αριστουργήματα της
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, τα
κειμήλια και τη μαγευτικά παρθένα φύση του.
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{2}
Στο Σπήλαιο των Πετραλώνων. Ταξίδεψε στον
χρόνο με τον αρχαιότερο
κάτοικο της Ευρώπης, ηλικίας 700.000 ετών2, και τα
αρχαιότερα ίχνη φωτιάς που
άναψε ποτέ άνθρωπος, πριν
από 1.000.000 χρόνια.

Στα Αρχαία Στάγειρα, γενέτειρα του μεγαλύτερου αρχαίου φιλόσοφου του κόσμου και δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη, ο
οποίος τάφηκε εκεί. Στις σπάνιες αρχαίες πόλεις
που αναβιώνουν σήμερα σαν αρχαιολογικοί χώροι.
Επισκέψου την Αρχαία Μένδη, το Ιερό του Άμμωνος Δία στην Καλλιθέα, την αρχαία Σκιώνη, στη
χερσόνησο της Κασσάνδρας.

{4}

Στον Αρχαιολογικό Χώρο
της Ολύνθου, με το μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο και στον
Βυζαντινό πύργο των Μαριανών, σημείο άμυνας του κτήματος της Μονής Δοχειαρίου.
Φτάσε στην Αρχαία πόλη της
Ακάνθου και στις βυζαντινές
γκρεμισμένες εκκλησίες. Θαύμασε τους Βυζαντινούς πύργους της Νέας Φώκαιας, που
συμπληρώνουν τους εμβληματικούς πύργους του Προσφορίου, του Σταυρονικήτα και του
Αγίου Παύλου, τον Πύργο του
Ζωγράφου στα Νέα Μουδανιά,
τον Πύργο της Γαλάτιστας στο
ομώνυμο χωριό, της Κρούνας
στην Ιερισσό.
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Στα παραδοσιακά πέτρινα χωριά του Αγίου Προδρόμου, του Ταξιάρχη, της Αρναίας, της Άθυτου και
του Παρθενώνα. Στο βουνό του Χολομώντα με τα
πυκνά δάση και τη μοναδική θέα στις 3 χερσονήσους.
Στα οινοποιεία της Χαλκιδικής. Απόλαυσε τα
κρασιά από αρχαίες ελληνικές, αλλά και σύγχρονες
ποικιλίες σταφυλιών και ταξίδεψε μυστικά στο παρελθόν μέσα στο Χολομώντα και στις πλαγιές του
Μελίτωνα, στο Άγιο Όρος και στον Άγιο Παύλο. Γεύσου οπωσδήποτε τη Μαλαγουζιά και το Λημνιό, αρχαίες γηγενείς ποικιλίες σε σύγχρονες εμφιαλώσεις,
ζήσε βιωματικές εμπειρίες στα τοπικά επισκέψιμα
οινοποιεία.
Στην Ουρανούπολη, την είσοδο του Αγίου Όρους
με το Βυζαντινό της πύργο και τους πολλούς οχυρωματικούς μεσαιωνικούς πύργους, διάσπαρτους
σε όλες τις παράκτιες περιοχές.
Στο Φεστιβάλ του Σάνη, της Κασσάνδρας στη
Σίβηρη, της Θάλασσας στα Νέα Μουδανιά και
του Πολυγύρου. Ζήσε με τους ντόπιους και όχι
μόνο, τη χαρά του πολιτισμού και της τέχνης.

{9}
{10}

Στα Ιαματικά λουτρά της Αγίας Παρασκευής Κασσάνδρας, όπου λειτουργεί υπερσύγχρονο
υδροθεραπευτήριο. Στα θειούχα, θερμά νερά της
πηγής της ζήσε στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας.
Στα 550 χιλιόμετρα ακτογραμμής3. Κολύμπα σε
καταγάλανα νερά, σε κοσμοπολίτικες παραλίες ή σε
ερημικά κολπάκια. Κάνε θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, sea kayak, jet ski. Κάνε βόλτα στις παραλίες
της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Άθω με ιστιοπλοϊκό ή βαρκάκι και ζήσε τη μοναδική εμπειρία
στην εξωτική Αμμουλιανή με τα Δρένια, το υπέροχο
αυτό σύμπλεγμα νησιών.
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Στην Πιερία…
και από εκεί να μεταβείς…

{1}

{2}

{3}
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Στον ορεινό όγκο του Ολύμπου, τόπος των 12
θεών, τόπος μαγικός και μυθικός, πρωταγωνιστής
μύθων και παραδόσεων. Σκαρφάλωσε στην κορυφή
της Ελλάδας, νιώσε σαν σύγχρονος μυθικός θεός
και αφέσου στο απέραντο γαλάζιο, το Αιγαίο Πέλαγος. Μαγέψου από τη φύση και την ιστορία μέσα
από τις πεζοπορικές διαδρομές, γνώρισε τα Πιέρια
Όρη, το βουνό των Μουσών, και την κατάνυξη στην
ιστορική Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου.
Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου. Απόλαυσε
μια ξενάγηση στην κατ’ εξοχήν ιερή πόλη των Μακεδόνων και στον ιερό χώρο του Δία. Εκεί, μπορείς
να παρακολουθήσεις το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Πιερίας, με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή
προβολή. Μην παραλείψεις να επισκεφτείς και την
Αρχαία Πύδνα.
Στο Κάστρο του Πλαταμώνα που δεσπόζει καμαρωτό στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του Ολύμπου. Θαύμασε το μοναδικά διατηρημένο κάστρο
που ανάγεται στην εποχή της Φραγκοκρατίας.
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Στο απίστευτο Φαράγγι του Ενιπέα που σε προσκαλεί να δροσιστείς. Περπάτησε τις διαδρομές που
σε φτάνουν ως εκεί, δες τη φύση να μεγαλουργεί
ανά τους αιώνες και απόλαυσε το Ρέμα του Ορλιά,
το αρχαιότερο ποτάμι με τους 2 καταρράκτες και τις
3 λίμνες.

{9}
{10}

Στον γραφικό Παλαιό Παντελεήμονα. Περιπλανήσου σε ένα από τα ομορφότερα «μπαλκόνια» της
Πιερίας αλλά και ένα από τα ομορφότερα χωριά της
Ελλάδας. Επισκέψου τον Μακρύγιαλο για μια γνωριμία με τη Μουσειακή Αρχαιολογική Αποθήκη.
Στο Αρχαιολογικό Πάρκο στα αρχαία Λείβηθρα,
τη γενέτειρα και τον τόπο ταφής του Ορφέα. Αφέσου στους «ήχους» του πιο διάσημου και προικισμένου μύστη, μουσικού και τραγουδιστή της αρχαιότητας.
Στις βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες παραλίες
κατά μήκος της ακτογραμμής της Πιερίας, με τα καταγάλανα νερά. Άφησε τα αποτυπώματά σου στην
άμμο, απόλαυσε τον καφέ σου και χαλάρωσε με τον
ήχο της ακροθαλασσιάς.
Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου. Κάνε
κατάβαση με σκι, snowboard ή έλκηθρο σε πίστες
διαφορετικής δυσκολίας με σύγχρονες υποδομές σε
ένα πανέμορφο σκηνικό.
Στα γραφικά μεζεδοπωλεία και ταβερνάκια με
την εξαιρετική κουζίνα της Πιερίας.

Στους τρεις μεγάλους Υδροβιότοπους της Πιερίας.
Άφησε τη φύση να σε συνεπάρει, τη χλωρίδα και τη
πανίδα, τα χρώματα και τα αρώματα. Επισκέψου το
Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα, με το θεματικό περίπτερο του υγρότοπου στη Νέα Αγαθούπολη, το Παπαπούλι και τους Νέους Πόρους. Όλα είναι εκεί και
όλα σε καλούν να τα ανακαλύψεις όπως και τα αλοπήγια των Αλυκών Κίτρους στο ακρωτήριο Αθερίδα,
με την πυκνή αλατότητα και την ευεργετική λάσπη
τους που κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό υγείας.
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Στις Σέρρες…
και από εκεί να μεταβείς…

{1}
{2}
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Στο εντυπωσιακό Σπήλαιο Αλιστράτης. Εξερεύνησε τους από αιώνες σχηματισμούς των σταλακτιτών και σταλαγμιτών και αφουγκράσου τους ήχους
που συνθέτουν μοναδικές μουσικές παραστάσεις
και από εκεί να μεταβείς στο άγριο μα συναρπαστικό φαράγγι του Αγγίτη, να απολαύσεις από ψηλά
τη μοναδική θέα.

Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αμφίπολης. Περιηγήσου στην περίφημη αρχαία πόλη και θαύμασε το
Λιοντάρι της Αμφίπολης.
Στην Ακρόπολη των Σερρών του
9ου αιώνα. Δες το δημιούργημα του
αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά με
το σπουδαιότερο σήμερα σωζόμενο
κτίσμα της να είναι ο πύργος στο
δυτικό άκρο, γνωστός ως Πύργος
του Ορέστη. Επισκέψου τη Βασιλική των Αγίων Θεοδώρων που είναι
χτισμένη πάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού του 11244, σε
ρυθμό ορθογώνιας βασιλικής και
αποτελεί το σημαντικότερο Βυζαντινό Μνημείο της πόλης.

{4}

{5}

Στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Σερρών. Θαύμασε ένα μνημείο Βυζαντινής τέχνης που χρονολογείται από το
12704. Νιώσε κατάνυξη στην Ιερά Μονή
Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας, στις πλαγιές του Παγγαίου, με τα πρώτα της ίχνη
να εντοπίζονται τον 5ο αιώνα μ.Χ.
Σε μία από τις τρεις υδροθεραπευτικές
πηγές του Σιδηροκάστρου, της Νιγρίτας
ή του Άγκιστρου. Χαλάρωσε «φυσικά»
κι απόλαυσε τις θεραπευτικές ιδιότητες
των ιαματικών νερών.
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Στο Σιδηρόκαστρο. Πέρνα τις γέφυρες του ποταμού Κρουσοβίτη και θαύμασε τους φυσικούς καταρράκτες των Ζεστών Νερών και τη σκαλισμένη στο
βράχο εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Ζήσε την ένταση
και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη: Μηχανοκίνητος αθλητισμός στη μεγαλύτερη πίστα των
Βαλκανίων.

Στο Τζαμί Μεχμέτ Μπέη. Θαύμασε το μεγαλύτερο
και αρχαιότερο τζαμί των Σερρών, όπως και το εκπληκτικό Ζιντζιρλί Τζαμί χτισμένο στα τέλη του 16ου αιώνα5 και το Εσκί Χαμάμ.
Στη Λίμνη Κερκίνη παρατήρησε τους νεροβούβαλους, επιδώσου σε φυσιολατρικές, οικοτουριστικές
και αθλητικές δραστηριότητες και λίγο πιο μακριά
επισκέψου το Χιονοδρομικό Κέντρο του Λαϊλιά
για σκι. Κάνε αναρρίχηση, πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία και άλλες δραστηριότητες στο ομώνυμο Δάσος.
Στο Οχυρό του Ρούπελ. Δες το μεγαλύτερο από τα
συγκροτήματα οχυρών που κατασκευάστηκαν κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και νιώσε τις στιγμές εκείνες που έμειναν για πάντα χαραγμένες στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων.
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Στην Εβραϊκή συνοικία της Βέροιας, γνωστή σήμερα ως «Μπαρμπούτα». Περπάτησε στις όχθες του
Τριποτάμου, σε μία πράσινη όαση στο κέντρο της
πόλης και επισκέψου την Εβραϊκή Συναγωγή, μία
από τις αρχαιότερες στην Ευρώπη και θαύμασε τα
επιβλητικά αρχοντικά με τη μακεδονίτικη αρχιτεκτονική.
Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Νιώσε
τη κατάνυξη στα Πιέρια, πάνω από τον ποταμό Αλιάκμονα, στη Μονή η οποία συνδέεται με μεγάλες
μορφές του μοναχισμού. Κι από εκεί στην ιστορική
Μονή της Παναγίας Σουμελά, προστάτιδα του ποντιακού Ελληνισμού.
Στη Σχολή του Αριστοτέλη, στο Νυμφαίο. Γίνε για
λίγο «μαθητής» στον χώρο που στέγασε τη Σχολή
του Αριστοτέλη, τη Σχολή που ο Αλέξανδρος και οι
σύντροφοί του διδάχθηκαν τα όσα μετέπειτα εφάρμοσαν για την ανακάλυψη και την κυριαρχία των
νέων κόσμων.

Στην Ημαθία…
και από εκεί να μεταβείς…

{1}
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Στις Αιγές, την αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στο σημερινό χωριό της Βεργίνας, επισκέψου
τους Βασιλικούς Τάφους, το Ανάκτορο, το Θέατρο
και το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεκρόπολης των
Αιγών όπου μαζί με το Νέο Μουσείο συνθέτουν την
έννοια του δυναμικού και εξελισσόμενου Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών δίνοντας μια άλλη
διάσταση στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της
περιοχής.
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Στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στη Βέροια.
Επισκέψου το σημαντικότερο μνημείο της εκκλησιαστικής ιστορίας στην περιοχή που μαρτυρεί το
σημείο που ο Απόστολος των Εθνών, κήρυξε τον
Χριστιανισμό. Στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας,
το οποίο στεγάζεται σε ένα επιβλητικό βιομηχανικό
κτίριο του 1911 και αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την ένδοξη ιστορία της πόλης και αποδεικνύει ότι η Βέροια υπήρξε μία περιφερειακή Μητρόπολη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

{8}

{9}

Στο Άλσος Αγίου Νικόλαου Νάουσας. Θαύμασε
τον ποταμό της Αράπιτσας που διασχίζει το καταπράσινο τοπίο με τους υπεραιωνόβιους πλάτανους,
τις φλαμουριές, τις βελανιδιές και τις λίμνες με τις
πάπιες που συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο.
Στο Σέλι. Κάνε σκι σε πίστες τουριστικού και αθλητικού σκι. Επισκέψου το διεθνών προδιαγραφών Χιονοδρομικό κέντρο Τρία Πέντε Πηγάδια, στη Νάουσα.

{10}
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Στη Βέροια. Γεύσου
το μοναδικό ρεβανί
της, ξακουστό σε όλη
την Ελλάδα για τη
νοστιμιά του.
Στη Νάουσα, το
Γι α ν ν α κ ο χ ώ ρ ι ,
την Επισκοπή, τον
Στενήμαχο, τη Νέα
Στράντζα, τον Τρίλοφο, τη Φυτειά
και τη Μαρίνα. Μη
χάσεις τους μοναδικούς σταθμούς, όπου
κυριαρχούν μεγάλοι
αμπελώνες και παραδοσιακές οινοποιητικές μονάδες.
Στο φημισμένο περιπατητικό μονοπάτι Ε4. Διάσχισε
τις
καταπληκτικές
διαδρομές που καθηλώνουν με τη μοναδική θέα προς τον
Όλυμπο, το Μπέλες,
τον Βόρα και τη λίμνη Βεγορίτιδα.
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Στην ΠΕΛΛΑ…
και από εκεί να μεταβείς…

{1}

{2}
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Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, μικρογραφία του Μουσείου της Ακρόπολης, στο μέσον
του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο αποτελεί ένα
κόσμημα για την περιοχή, αναβίωσε τις ποικίλες
πτυχές της καθημερινής, αλλά και της δημόσιας
ζωής της μακεδονικής πρωτεύουσας.
Στον Άγιο Αθανάσιο, στο πανέμορφο πέτρινο χωριό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Στο μοναδικό
στην Ελλάδα Μαύρο Δάσος με την πολύ πυκνή
βλάστηση που προκαλεί δέος. Με καταρράκτες και
απότομες κλίσεις, σκοτεινά μονοπάτια και ξέφωτα,
είναι ένα δάσος απλά μοναδικό στο είδος του, υπέροχο και μυστηριώδες. Στη Λίμνη Βεγορίτιδα, ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και ενταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000. Απόλαυσε διαδρομές γύρω από τη
λίμνη, κάνε βαρκάδα στα ήρεμα νερά της, κανό,
surfing, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα και ψάρεμα.

{3}
{4}

Στο Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός, το σημαντικότερο οθωμανικό μνημείο της ευρύτερης περιοχής των
Γιαννιτσών, το ταφικό μνημείο του Οθωμανού που
κατέκτησε τα Γιαννιτσά από τους Βυζαντινούς.
Στα Λουτρά Λουτρακίου. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης, αναζωογόνησης και θεραπείας σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον.
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{5}
{6}
{7}
{8}
{9}

Στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου δίπλα στον ομώνυμο οικισμό, σε μία δασώδη περιοχή με υψόμετρο
700 μέτρων, πάνω από τον υπέροχο κάμπο της Αλμωπίας. Νιώσε την κατάνυξη στην Ιστορική Μονή.
Στους καταρράκτες της Έδεσσας με τα ορμητικά
νερά τους που εντυπωσιάζουν. «Κρύψου» πίσω από
τον μεγαλύτερο, τον Κάρανο στην είσοδο ενός σπηλαίου με πανέμορφους σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
Στο Ναυταθλητικό Κέντρο Λουδία με τα ήρεμα νερά
για κανόε - καγιάκ και κωπηλασία και στο Αεραθλητικό Κέντρο Μακεδονίας-Θράκης για ανεμοπορία,
αλεξίπτωτο πλαγιάς και αιωροπερισμό.
Στη θέση Λόγγος όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη της
Έδεσσας, περιτριγυρισμένη από ένα καταπράσινο τοπίο, πανέμορφο και μοναδικό. Πήγαινε στο αρχαίο
τείχος που σώζεται μέχρι σήμερα και έχει ύψος 6
μέτρων.
Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν. Επισκέψου το Χιονοδρομικό Κέντρο που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις όσων αγαπούν τα χειμερινά
σπορ.

{10}
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Στα γραφικά χωριά και
τους
παραδοσιακούς
οικισμούς. Μην ξεχάσεις να γευτείς τα καταπληκτικά τοπικά προϊόντα.
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Στo KIΛΚΙΣ…
και από εκεί να μεταβείς…

{1}

{2}
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Στη Λίμνη Δοϊράνη. Ζήσε τις τόσες πολλές ομορφιές κι επιλογές δραστηριοτήτων που προσφέρει:
από περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, μέχρι ψάρεμα με τις μοναδικές παραδοσιακές πρακτικές αλιείας της Δοϊράνης αλλά και ορνιθοπαρατήρηση. Στην Πικρολίμνη απόλαυσε ένα χαλαρωτικό
λασπολουτρό στα ιαματικά θειούχα νερά της.
Στους Καταρράκτες του Σκρα με τη μικρή «γαλάζια λίμνη». Είναι η ευκαιρία σου να δεις τον
Παράδεισο στη Γη, συμπλέγματα καταρρακτών που
σχηματίζουν καταγάλανες λιμνούλες μέσα στα πανύψηλα δέντρα!
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{3}

{4}

{5}
{6}
{7}
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Στο Παλαιό Γυναικόκαστρο. Γίνε μέρος της ιστορίας. Επισκέψου το επιβλητικό Βυζαντινό κάστρο,
ένα από τα σημαντικότερα Βυζαντινά οχυρωματικά
έργα της Μακεδονίας. Ταξίδεψε στην αρχαία Ευρωπό, πατρίδα του στρατηγού Σέλευκου και στο Παλατιανό αστικό κέντρο της αρχαίας Κρηστωνίας.
Στα Συμμαχικά Κοιμητήρια να τιμήσεις τους πεσόντες στη Δοϊράνη, το Πολύκαστρο, και την Κρηστώνη από τις φονικές μάχες του Σκρα και της
Δοϊράνης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους
Βαλκανικούς Πολέμους.

{8}

Στο διώροφο Σπήλαιο του Κιλκίς. Εξερεύνησε τους
σταλακτίτες, τους σταλαγμίτες, τα απολιθώματα και
τα οστά ζώων.
Στην τεχνητή Λίμνη Μεταλλείου. Νιώσε το «πάντρεμα» φύσης και ανθρώπου σε συνδυασμό με
βόλτες στα καταπληκτικά δασικά μονοπάτια στο
Μέγα Ρέμα.
Στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.
Διέγειρε και τις πέντε αισθήσεις σου με τα 1200 είδη
φυτών της Βαλκανικής χλωρίδας.

{9}

{10}

Στη Γουμένισσα. Επισκέψου ένα τουλάχιστον οινοποιείο της περιοχής υπό τον ήχο των Χάλκινων
πνευστών. Γνώρισε τη σημαντική οινική ζώνη του
ξινόμαυρου με τις βιολογικές καλλιέργειες και τους
φυσικούς οίνους.
Στο Πάϊκο, με το μεγαλύτερο δάσος καστανιάς στην
Ελλάδα. Μύρισε τα πλούσια αρώματα και θαύμασε
τη βλάστηση ανάμεσα σε πηγές και ρέματα σε ένα
τέλειο μέρος για πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία κι
ορειβασία. Εξερεύνησε το φαράγγι του Στραβοποτάμου.
Στις Ιερές Μονές Αγίου Γεωργίου, Οσίου Νικοδήμου, Παναγίας Γουμένισσας, Αγίων Ραφαήλ
& Νικολάου & Ειρήνης και τους πολλούς ναούς
του 19ου αιώνα θαύμασε την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και παράδοση.
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Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ…
και από εκεί να μεταβείς…

{2}
{1}
Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα
Αξιού, στις δυτικές ακτές
του Θερμαϊκού κόλπου. Επισκέψου ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της
Ελλάδας με πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών.

{3}
{4}

{5}
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Στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη
Χαλάστρα. Περιηγήσου στην ενδιαφέρουσα ενημερωτική Έκθεση.
Στο περιαστικό δάσος του Σέϊχ Σου. Ακολούθησε τα
μονοπάτια που υπάρχουν για πεζοπορία και ορεινή
ποδηλασία σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο
της πόλης, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις!
Στον υγροβιότοπο «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης»,
στο σπάνιο υδρόφιλο δάσος της Απολλωνίας, παρατήρησε την αποικία των ερωδιών που φιλοξενείται
στις πανύψηλες λεύκες του. Στα Ιαματικά Λουτρά
του Λαγκαδά για χαλάρωση και ευεξία.
Στους μαγικούς αμπελώνες της Επανομής. Ζήσε
την εμπειρία του τρύγου και γεύσου μοναδικά κρασιά στα οινοποιεία με τα πιο φημισμένα κρασιά
της Ελλάδας.
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{6}
Στα Παλαιοχριστιανικά και
Βυζαντινά
Μνημεία της
Unesco και στους Κήπους του
Πάσα με τη μοναδική αρχιτεκτονική. Απόλαυσε την πόλη από
ψηλά και τον Θερμαϊκό Κόλπο,
ανακάλυψε τα ανατολικά βυζαντινά τείχη και τον οθωμανικό
Πύργο του Τριγωνίου (πυροβολείο).

{7}
Στις παραλίες του Δήμου
Βόλβης, ιδανικό τόπο για υποβρύχιες εξερευνήσεις, θαλάσσια
σπορ, ψάρεμα και ιστιοπλοϊκές
διαδρομές από τη μαρίνα της
Ασπροβάλτας και το λιμάνι του
Σταυρού.

{9}

Στις παραλίες του Θερμαϊκού. Κάνε μια βόλτα στη
μοναδική ακτογραμμή για χαλάρωση, φρέσκο ψάρι,
ουζάκι, όνειρα και αναμνήσεις ζωής.

{10}

Στον Σοχό Θεσσαλονίκης. Μην χάσεις το αποκριάτικο έθιμο των Κωδωνοφόρων που αναβιώνει κάθε
χρόνο ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους. Μπες
στον χορό και γίνε ένα με τους ντόπιους.

{8}
Στην προστατευόμενη περιοχή
Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου και την Αλυκή που έχει
δημιουργηθεί, ένα τοπίο άκρως
εντυπωσιακό.
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You are in the Region
of Central Macedonia
and it’s great!
You are in the land of origin of many great
men with glorious history. In the land of
unique images and flavors, treasures of nature
and exotic beaches, the mountain of the 12
Gods and endless options for alternative
and non-alternative activities. Everything is
here in the Region of Central Macedonia and
everything… only 60 minutes away.
Just 60 minutes away from the center
of Thessaloniki, the capital of Central
Macedonia, the multicultural city with 2300
years of history, you can live great experiences
and discover so many more… after all, the
choices are endless. In just 60 minutes you
can reach…
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Halkidiki…
and then go to…

{4}

{1}

Mount Athos, the UNESCO World Heritage
Site, with its twenty emblematic monasteries1,
masterpieces of Byzantine architecture, relics and
the enchanting unspoilt nature.

{2}

Petralona Cave. It traveled through time
alongside with the oldest inhabitant of Europe,
700,000 years old2, and the oldest traces of fire
ever lit by man, 1,000,000 years ago.

{6}

Ancient Stageira, the birthplace of the world’s
greatest ancient philosopher and teacher of
Alexander the Great, Aristotle, who was buried
there after his death. The rare ancient cities that
are being revived today as archeological sites
of today. Visit Ancient Mendi, the Sanctuary
of Ammon Zeus in Kallithea, ancient Skioni on
Kassandra peninsula.

{7}

{3}
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{5}

The archeological site in Olynthos, with the small
Archaeological Museum and the Byzantine tower of
the Marians, a point of defense of the Docheiariou
Holy Monastery estate. Reach the Ancient city
of Akanthos and the ruined Byzantine churches.
Admire the ancient temples in Nea Fokea, which
complement the emblematic temples of Prosforios,
Stavronikitas and Saint Paul, the Painter’s Tower in
Nea Moudania, Galatista Tower in the homonymous
village as well Krouna Tower in Ierissos.
The traditional stone villages of Saint
Prodromos, Taxiarchis, Arnaia, Athytos and
Parthenon. Holomontas mountain with the dense
forests and the unique view of the 3 peninsulas.
The wineries in Halkidiki. Enjoy the wine from
ancient Greek as well as modern grape varieties
and travel secretly in the past through Holomontas
mountain and the slopes of Melitona, Mount
Athos and Saint Pavlos. You should definitely
taste Malagouzia and Limnio, ancient indigenous
varieties in modern bottling and have experiential
experiences in the local wineries open to visit.
Ouranoupolis, the entrance to Mount Athos, with
its Byzantine tower and several fortified medieval
towers, scattered in all coastal areas.
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{8}
{9}
{10}

Sani Festival, Kassandra Festival in Siviri,
Thalassa Festival in Nea Moudania and
Polygyros Festival. Experience with the locals and
not only, the joy of culture and art.
The Thermal Baths in Saint Paraskevi, Kassandra,
where a state-of-the-art hydrotherapy center is in
operation. In the sulphurous, warm waters of the
spring you can enjoy moments of relaxation and
well-being.
550 kilometers of coastline3. Have a swim in
clear blue waters, on cosmopolitan beaches or
in deserted coves. Do water sports, diving, sea
kayaking, jet skiing. Take a ride on a sailing boat or
a small boat alongside the beaches of Kassandra,
Sithonia and Mount Athos and live the unique
experience in the exotic island of Ammouliani and
Drenia, this wonderful complex of islands.

PIERία…
and then go to…

{1}

{2}

{3}
{4}
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The mountainous area of Olympus, land of
the 12 gods, land of magic and myth, protagonist
in myths and traditions. Climb up at the top of
Greece, feel like a modern mythical god and
indulge in the endless blue, the Aegean Sea. Be
enchanted by nature and history following hiking
trails, get to know the Pieria Mountains, the
mountain of the Muses, and the worship in the
historic Holy Monastery of Saint Dionysios.
The archeological park at Dion. Enjoy a tour in
the sacred city par excellence of the Macedonians
and the sanctuary of Zeus. There, you can watch
the top cultural event of Pieria, having panhellenic
and international outreach. Do not miss to visit
Ancient Pydna.
Platamonas castle dominates proudly at the
southeastern foot of Mt Olympus. Admire the uniquely
preserved castle that dates back to the Frankish era.
The incredible Enipeas Gorge that invites you
to cool off. Walk along the routes that take you
there, see nature grow through the centuries and
enjoy the stream of Orlias, the oldest river with 2
waterfalls and 3 lakes.
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{5}

{6}

The three large wetlands of Pieria. Let nature
captivate you, the flora and fauna, the colors and
aromas. Visit the Delta of the Aliakmonas river,
as well as the wetland thematic centre in Nea
Agathoupoli. Visit the salt marsh at Kitros on
Atherida Cape. Visit Papapouli and Nei Pori…
Everything is there and everything invites you
to discover them like the salt pans of the salt
marshes at Kitros with their dense salinity and
their beneficial mud that hides a great health
secret.
The picturesque Paleos Panteleimon village.
Wander in one of the most beautiful ‘balconies’ of
Pieria but also one of the most beautiful villages
in Greece. Visit Makrigialos to get to know the
archeological museum warehouse.

{7}

The archeological park in Αncient Livithra,
the place where Orpheus was born and buried.
Indulge in the ‘sounds’ of the most famous and
gifted mystic, musician and singer of antiquity.

{8}

The Blue Flag Awarded beaches along the 75
km coastline of Pieria, with the clear blue waters.
Leave your footprints on the sand, enjoy your
coffee and relax with the sound of the sea shore.

{9}

Elatochori Ski Center. Ski, snowboard or sled
down slopes of varying difficulty with modern
infrastructure in a beautiful setting.

{10}
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The picturesque taverns with the excellent
cuisine of Pieria.
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{5}

{6}
SERRES…
and then go to…

One
of
the
three
hydrotherapy springs
in Sidirokastro, Nigrita or
Agistro. Relax ‘naturally’
and enjoy the healing
properties of thermal
waters.
Mehmet Bey Mosque.
Admire the largest and oldest mosque in Serres,
as well as the amazing Zinjirli Mosque built in the
late 16th century5 alongside with Eski Hamam.

{7}
Kerkini Lake. Observe the
water buffalos, indulge in
nature-loving, ecotourism
and sports activities. A
little further visit Lailias
ski center for skiing. Go
climbing, hiking, mountain
biking and do other activities in Lailias forest.

{1}
{2}

{3}

{4}
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The archeological site in Amphipolis. Take a tour
in the famous ancient city and admire the Lion of
Amphipolis.
The Acropolis in Serres dating back to the 9th
century created by the emperor Nikiforos Fokas.
Visit its most important surviving building today,
the tower at the western end, known as Orestes
Tower. Visit Saint Theodoros Basilica which is
the most important Byzantine Monument in the
city and is built on the ruins of an early Christian
church in 11244, in the rectangular basilica style.
The impressive cave at Alistrati. Explore
the centuries-old formations of stalactites and
stalagmites and listen to the sounds that compose
unique musical performances and from there
head to the wild but fascinating Aggitis gorge to
enjoy the unique view from above.
The Holy Monastery of Timios Prodromos
in Serres. Admire a monument of Byzantine art
dating back to 12704. Feel the spirit of reverence
in the Holy Monastery of PanSaint Eikosifoinissa,
on the slopes of Paggaio, with its first traces being
located in the 5th century AD.

{8}

Rupel fort. See the largest of the fort complexes
that was built during World War II and feel those
moments that have been forever engraved in the
historic memory of the Greeks.

{9}

Sidirokastro. Cross the bridges of the Krousovitis
river, see the wind farm, admire the natural
waterfalls of Hot Waters and Saint Dimitrios
church carved in the rock.

{10}

Serres Racing Circuit. Feel the heat and
adrenaline soar: Motor sports on the biggest track
in the Balkans.
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{3}

{4}

IMATHIA…
and then go to…

{1}

{2}
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{5}

The Holy Monastery of Timios Prodromos.
Feel the spirit of reverence in Pieria, over the
Aliakmonas river, in the Monastery which is
associated with great forms of monasticism.
And from there, head to the historic Monastery
of PanSaint Soumela, patron saint of Pontian
Hellenism.
The School of Aristotle, the Nympheo. Become
a ‘disciple’ for a while in the area that housed the
School of Aristotle. The School where Alexander
and his companions were taught what they later
applied to discover and dominate new worlds.
Saint Paul’s Step, in Veria. Visit the most
important monument of ecclesiastical history, the
spot where the Apostle of the Nations, proclaimed
Christianity.

Aiges, the ancient capital of Macedonia. In the present
village of Vergina, visit the Royal Tombs, the Palace, the
Theater and the archeological park of Aigai Necropolis
which together with the New Museum compose the
concept of the dynamic and evolving Multicenter
Museum at Aigai giving another dimension to the
broader archaeological site of the area.
The Jewish quarter in Veria, known today as
‘Barbuta’. Walk along the banks of the Tripotamos
river, a green oasis in the city center. Visit the Jewish
Synagogue, one of the oldest in Europe and admire
the imposing Macedonian architecture mansions.
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{6}

Saint Nikolaos grove in Naoussa. Admire the
Arapitsa river crossing the green landscape with
the centuries-old plane trees, lindens, oaks and
the lakes with the ducks that compose a unique
landscape.

{7}

Seli. Ski down the tourist and sports skiing slopes.
Visit the 3-5 Pigadia Ski Center, in line with
international standards, at Naoussa.

{8}

Veria. Savour its unique revani, famous all over
Greece for its taste.

{9}

Naoussa, Giannakochori, Episkopi, Stenimachos,
Nea Stranza, Trilofo, Fytia and Marina. Do not
miss to visit the place where large vineyards and
traditional wineries dominate.

{10}

PeLLA…
and then go to…

The famous E4 walking path. Walk along the
amazing routes that will astonish you with the
unique view to Mt Olympus, Mt Beles, Mt Vora
and Vegoritida lake.

{1}
{2}
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The Archaeological Museum in Pella, a
miniature of the Acropolis Museum, in the middle
of the archeological site, which is a jewel for the
area, revives the various aspects of daily and
public life in the Macedonian capital.
Saint Athanasios, the beautiful stone village,
a model of tourist development. Situated in the
only Black Forest in Greece with the very dense
vegetation causing awe. With waterfalls and steep
slopes, dark paths and glades, it is a forest simply
unique in its kind, wonderful and mysterious.
Visit Vegoritida Lake, of special ecological value
and included in the NATURA 2000 network. Enjoy
hiking around the lake, boating in its calm waters,
canoeing, surfing, rowing, sailing and fishing.
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{3}
{4}
{5}

Gazi Evrenos Mausoleum, the most important
Ottoman monument in the wider area of
Giannitsa, the burial monument of the Ottoman
who conquered Giannitsa from the Byzantines.
Loutraki Baths. Enjoy moments of relaxation, rejuvenation and healing in an amazing environment.
The Holy Monastery of Archangel next to
Archangelos settlement, in a forest area at an
altitude of 700 meters, above the wonderful plain
of Almopia. Feel the spirit of reverence at the
Historic Monastery.

{6}

The waterfalls in Edessa with their impressive
white waters. ‘Hide’ behind the largest waterfall,
called Karanos, at the hidden cave with the
beautiful stalactites and stalagmites.

{7}

Loudia Naval Sports Center with calm waters
for canoeing - kayaking and rowing and the
Macedonia-Thrace Air Sports Center for
windsurfing, sky-diving and paragliding.

{8}

Loggos, where the ancient city of Edessa was
located, surrounded by a green landscape,
beautiful and unique. Go to the ancient wall that
survives to this day and is 6 meters high.

{9}

Vora - Kaimaktsalan Ski Center. Visit the Ski
Center that meets all the requirements of winter
sports lovers.

{10}

The picturesque villages and traditional
settlements. Do not forget to taste the amazing
local products.
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KILKIS…
and then go to…

{4}

The Allied Cemeteries to honor the fallen
soldiers in Doirani, Polykastro, and Kristoni at the
deadly battles in Skra and Doirani during the First
World War and the Balkan Wars.

{5}

The two-storey cave in Kilkis. Explore
stalactites, stalagmites, fossils and animal bones.

{6}

The artificial Metallio lake. Feel the marriage
of nature and man while walking on the amazing
forest paths in Mega Rema.

{7}

The Balkan Botanical Garden at Kroussia.
Stimulate all five of your senses with the 1200
species of plants of the Balkan flora.

{8}

Goumenissa. Visit at least one winery in the area
to the sound of the Copper Winds. Get to know
the important xinomavro wine zone with organic
crops and natural wines.

{9}
{10}
{1}

{2}
{3}
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Paiko, where the largest chestnut forest in
Greece lies. Smell the rich aromas and admire
the vegetation among springs and streams in a
perfect place for hiking, mountain biking and
mountaineering. Explore Stravopotamos gorge.
The Holy Monasteries of Saint Georgios,
Osios Nikodimos, PanSaint Goumenissa,
Saint Raphael & Nikolaos & Irini and the
many temples of the 19th century. Admire the
ecclesiastical architecture and tradition.

Doirani Lake. Experience the wide variety of
beauty and activities it offers: from walking
and cycling routes, to fishing using the unique
traditional Doirani fishing practices but also bird
watching. In Pikrolimni indulge in a relaxing mud
bath in its thermal sulfurous waters.
The waterfalls at Skra with the small ‘blue
lake’. This is your chance to see Paradise on Earth,
complexes of waterfalls that form deep blue lakes
among tall trees!
The old Gynaikokastro (Women’s Castle).
Become part of history. Visit the imposing
Byzantine castle, one of the most important
Byzantine fortifications in Macedonia. Travel
to ancient Europos, the homeland of General
Seleucus and to the Palatian urban center of
ancient Kristonia.
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{6}
THESSALONIKI…
and then go to...

{1}

Axios Delta National Park, on the west coast of
Thermaikos gulf. Visit one of the most important
ecosystems in Greece with many species of wild
animals and birds.

{2}

Axios Delta Information Center in Chalastra.
Visit the interesting information Exhibition.

{3}

Sheih Sou Forest. Walk along the trails that
are within walking distance from the city center,
creating unforgettable memories while hiking or
mountain biking!

{4}
{5}
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The wetland at Koronia – Volvi Lakes, the rare
hydrophilic forest in Apollonia. Observe the colony
of herons nesting in its tall poplars. The Thermal
Baths in the town of Langadas for relaxation and
wellness.
The fascinating vineyards at Epanomi.
Experience the vintage and taste unique wines in
wineries where the most famous wines of Greece
are produced.

The Unesco Early Christian and Byzantine
Monuments and the Pasha Gardens with the
unique architecture. Enjoy the city from above and
Thermaikos Gulf, discover the eastern Byzantine
walls and the Ottoman Tower of the Triangle
(cannon).

{7}

The beaches at the Municipality of Volvi, an
ideal place for underwater exploration, water
sports, fishing and sailing trips setting off at the
marina in Asprovalta and the port in Stavros.

{8}

The protected area at Angelochori Lagoon
and the salt pan that has been created, a very
impressive landscape.

{9}
{10}

The beaches along Thermaikos Gulf. Take a walk
on the unique coastline for
relaxation, fresh fish, ouzo,
dreams and life memories.
Sohos village at Thessaloniki region. Do not miss
the carnival custom of the
Bell Ringers that is revived
every year by the young and
the old. Enter the dance and
become one with the locals.

1. Αθωνική Ζώνη, Άγιον Όρος
Athos Zone, Αgio Oros
2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μinistry of Culture and Sports
3. www.halkidiki-hotels.gr
4. Δήμος Σερρών
Municipality of Serres
5. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κόμβος «Οδυσσέας»
Μinistry of Culture and Sports, ODYSSEUS Portal
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Scan me!

www.visit-centralmacedonia.gr

Co-financed by Greece and the European Union

