
																														
Καθημερινές δραστηριότητες	
	
 
Τour 1: Φίλιπποι  
Στα δυτικά της Καβάλας στην περιοχή των Κρηνίδων βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των 
Φιλίππων. Οι Φίλιπποι είναι η πρώτη χριστιανική πόλη στην Ευρώπη που επισκέφτηκε ο 
Απόστολος Παύλος το 49 μ.Χ. και από το 2016 εγγράφηκε ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την UNESCO. Πολύ κοντά στην πόλη υπάρχει το αρχαίο θέατρο των 
Φιλίππων, η 1η χριστιανική βασιλική και η φυλακή του Αγίου Παύλου. Επίσης υπάρχει 
ένα μέρος της αρχαίας Εγνατίας Οδού και το οκτάγωνο των Φιλίππων ενώ στους δύο 
ορόφους του μουσείου που στεγάζεται πολύ κοντά, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν 
τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου. Εκτός από το μουσείο οι επισκέπτες μπορούν να 
επισκεφθούν το χωριό Λύδια, όπου θα βρούν ένα μοντέρνο βαφτιστήριo ακριβώς δίπλα 
στον ποταμό Ζυγάκτη. Εκεί ο Άγιος Παύλος βάπτισε τη Λυδία, την πρώτη χριστιανή 
γυναίκα στην Ευρώπη. 
 
Πρόγραμμα & Διάρκεια: Καβάλα-Φίλιπποι:20’, Αρχαιολογικός χώρος:1,5 ώρα, Μουσείο:45’, 
Φίλιπποι-Λυδία:5’, Λυδία:20’ 
TIPS: Βολικά παπούτσια, καπέλο για τον ήλιο, μπουκάλι νερό 
  
Tour 2: Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στα Κηπιά  
Από την Καβάλα χρειαζόμαστε περίπου 40 λεπτά για να φτάσουμε στο παραδοσιακό χωριό 
Κηπιά στην εξοχή του Παγγαίου. Χτισμένο 120 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, στους πρόποδες του όρους Παγγαίου, έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός 
οικισμός από το 1978. Επιπλέον, στις 25 Μαρτίου 2010, το νεοσύστατο μουσείο κεριών 
άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Το όνομα του καλλιτέχνη που δημιούργησε τα κέρινα 
ομοιόματα είναι θεόδωρος Κοκκινίδης και στα έργα του περιλαμβάνονται όχι μόνο 
διάσημοι Έλληνες αλλά και μερικές από τους πιο γνωστές προσωπικότητες παγκοσμίως.  
  
Tour 3: Ημερήσια κρουαζιέρα  
Απολαύστε τη θέα στην ακτή της Καβάλας με πλοιάριο. Βγαίνοντας από το κεντρικό 
λιμάνι της Καβάλας, κατευθυνόμαστε ανατολικά, συναντάμε την Χερσόνησο της Παναγίας 
(Παλιά Πόλη), τον φυσικό όρμο της αυλής της Ταρσάνας Καβάλας και τα ιστορικά σπίτια 
των προσφύγων, του οικισμού “Πεντακόσια”. Στρίβοντας δυτικά κατευθυνόμαστε προς την 
προϊστορική περιοχή - το τείχος της Αντίσαρα (σήμερα γνωστή ως Καλαμίτσα), με τελικό 
προορισμό τον φυσικό κόλπο της παραλίας Tosca και αμέσως μετά επιστροφή στο κύριο 
λιμάνι της πόλης.  
   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ:  
Κατασκευάστηκε: 2018, Μήκος: 16.50 m, Ταχύτητα: 30 κόμβοι, Επιβάτες: 49 
Υπηρεσίες: Τρία (3) W.C., αυτόματο μηχάνημα πώλησης (αναψυκτικά & σνάκς) 

Tour 4: Πόλη Καβάλας και Παλαιά Πόλη   
Περνάμε μπροστά από νεοκλασικά αρχοντικά και μεγάλες αποθήκες καπνού που επαναφέρουν 
τη μνήμη ενός μακρινού παρελθόντος, όταν η ευημερία της αστικής τάξης κυριαρχούσε 
στην πόλη. Στη «Μέκκα του καπνού», όπως ήταν η Καβάλα γνωστή στο παρελθόν, έζησαν τη 
ζωή τους χιλιάδες εργαζόμενοι στα καπνά, άνδρες και γυναίκες. Η περιήγησή 
συνεχίζεται, μπροστά από το Δημαρχείο της Καβάλας - ένα κτίριο μοναδικής 
αρχιτεκτονικής, που περιβάλλεται από εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα. Μέσα από τον 
κήπο του Δημαρχείου, φτάνουμε στην ροζ αποθήκη καπνού - ένα βιομηχανικό κτίριο από 
την περίοδο της ακμάζουσας καλλιέργειας καπνού. Περπατάμε μέσα από το πολυσύχναστο 
κέντρο της πόλης προς το περίφημο υδραγωγείο της Καβάλας, που χτίστηκε αρχικά κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους και ξαναχτίστηκε κατά την οθωμανική κατοχή της πόλης. Θα 
θαυμάσουμε επίσης την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη στο ίδιο μέρος όπου ο 
Άγιος Παύλος βγήκε στην ξηρά για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το 49 μ.Χ., στο δρόμο του 
για να κηρύξει τον Χριστιανισμό. 
 
Διάρκεια: Περίπου 2½ ώρες 
Αριθμός συμμετοχής: περιορισμένος 
TIPS: Βολικά παπούτσια, καπέλο για τον ήλιο, μπουκάλι νερό 


