Αξίζει να επισκεφτείτε στην Ξάνθη
01. Άβδηρα (Μουσείο Αβδήρων - Αρχαιολογικός Χώρος) Πληροφορίες στο 2541051003
02. Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς (Λύκειο Ελληνίδων - τηλ. 2541028188)
03. Καπναποθήκη «Π» - Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Πληροφορίες στο 2541029282)
04. Εκκλησίες Παλιάς Πόλης (Τιµίου Προδρόµου, Καβακίου, Ακάθιστου Ύµνου)
05. Μοναστήρια Ξάνθης (Ιερά Μονή της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισας, Ιερά Μονή Παναγίας της
Καλαµούς, Ιερά Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών) το Εκκλησιαστικό Μουσείο / Ιερά Μονή της
Παναγίας της Αρχαγγελιώτισας Πληροφορίες 2541029799
06. Πόρτο Λάγος, µε το Εκκλησάκι Αγίου Νικολάου που δεσπόζει επιβλητικό στο νότιο τµήµα της
Βιστωνίδας,
07. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αβδήρων (Πληροφορίες στο 2541026760)
08. Τζαµιά
09. Με άρωµα Ανατολής το φηµισµένο παζάρι της Ξάνθης (µόνο Σάββατο)
10. Μονοπάτι της Ζωής (Μονοπάτι που οδεύει παράλληλα µε τον ποταµό Κόσυνθο)
11. Τον Καταρράκτη του Λειβαδίτη
12. Τον Παραδοσιακό Οικισµό Σαρακατσάνων
13. Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης (Πληροφορίες στο 2542350100)
14. Μακεδονικός Τάφος και το Ανάγλυφο Μίθρα Ταυροκτόνου
15. Τον ποταµό Νέστο και τα στενά του, ιδανικός για εναλλακτικές δραστηριότητες
16. Λιµνοθάλασσες - Λίµνες (Βιστωνίδα, Λάφρη, Λαφρούδα, Birdwatching µε σπάνια χλωρίδα και
πανίδα - Κέντρο Ενηµέρωσης Βιστωνίδας
17. Λουτρά Θερµών (Πληροφορίες στο 25440 23232)
18. Αναστασιούπολη (Τηλ. 2531022411)
19. Μουσείο Λαογραφικής και Ιστορικής Ανάδειξης «Γρηγόρης Αυξεντίου» Τηλ. 2541027782
20. Στο παρθένο δάσος της οροσειράς της Ροδόπης θα συναντήσεις κοπάδια µε δεκάδες από όµορφα άγρια άλογα που καλπάζουν µε µεγαλοπρέπεια θυµίζοντας στους επισκέπτες ότι εδώ έδρασε ο µυθικός Ηρακλής και τα άλογα του ∆ιοµήδη.

Η Ξάνθη βάζει τα γιορτινά της
για να σας υποδεχθεί το 3ήµερο
21 έως 23 Φεβρουαρίου 2015
Σε ένα ατελείωτο ξεφάντωµα διασκέδασης και χαράς στην αγκαλιά της.
Να γιορτάσουµε µαζί τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές
- Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015.

Ένα ιδιαίτερο ταξίδι εµπειριών, γεύσεων και απολαύσεων!
Ένα ταξίδι που αξίζει να ζήσετε!
Σας Περιµένουµε
Στυλιανός Μωραΐτης
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ξάνθης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Βασιλέως Κων/νου 1, 67100 Ξάνθη, Tηλ: 2541022533, 2541025105 - Κιν. 6932721023
www.ebex.gr E-mail: ebex@otenet.gr
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Ξάνθη, η Κυρά της Θράκης...
Η πόλη µε τα χίλια χρώµατα, η Ξάνθη του πολιτισµού
και των φιλοσόφων, του ∆ηµόκριτου, του µυθικού
ήρωα Ηρακλή, του Ορφέα, η Ξάνθη του φυσικού
πλούτου, των γεύσεων και του γλυκού. Η αρχοντιά
της ήταν φηµισµένη σε όλη την Ευρώπη. Ο πλούτος
της από τον καπνό και το εµπόριό του την έκαναν
µοναδική. Οδοιπορώντας στα σοκάκια της Παλιάς
Πόλης συναντάς την ∆ηµοτική Πινακοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο, την Μητρόπολη και την Πλατεία
της, το σπίτι της Σκιάς, την οικία του Μάνου Χατζιδάκι και φυσικά ανθρώπους φιλικούς µε ζεστή µατιά
και ένα χαµόγελο στα χείλη.

Και το βράδυ….
Βάζεις τα καλά σου και ξεκινάς τον βραδινό σου περίπατο σε ένα σκηνικό µιας άλλης
εποχής.

Σας προσκαλούµε σε ένα ταξίδι
γεύσεων και αισθήσεων…
Μια πανδαισία χρωµάτων και αρωµάτων σας περιµένουν να τις γευθείτε. Η τοπική κουζίνα αντανακλά
το πολυπολιτισµικό µωσαϊκό της Ξάνθης.
Και µην ξεχάσετε να απολαύσετε τα περίφηµα υψηλής ποιότητας γλυκά Ξάνθης και την παραδοσιακή καριόκα Ξάνθης.

Την Κυριακή στην µεγαλοπρεπή παρέλαση στο κέντρο
της πόλης µε περίπου 10.000
καρναβαλιστές, τους χιλιάδες
επισκέπτες θα περιµένει για
πρώτη φορά µία γλυκιά έκπληξη του Επιµελητηρίου.

Και το ταξίδι συνεχίζεται…
Την Καθαρά ∆ευτέρα στις κωµοπόλεις και τα
χωριά της Ξάνθης πραγµατοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις µε δωρεάν εκπληκτικό
χαλβά Ξάνθης, παραδοσιακή φασολάδα και
νηστίσιµα εδέσµατα για όλους τους επισκέπτες.

