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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА КЕРАМОТИ 

 

 

 

Керамоти, един красив полуостров в южната част на Кавала, привлича много туристи, както 

от Балканите така и от другите европейски страни. Той е построен на делтата на река Нестос, 

югоизточно от град Кавала, срещу чудесният зелен остров Тасос. Благодарение на 

благоприятното си местоположение, е идеална отправна точка за екскурзии към Кавала, 

Ксанти, река Нестос и Тасос. Идеален за тези, които искат почивка в една много красива 

природна среда, за любителите на природата, особено за любителите на морето, но също така 

и за тези, които желаят да съчетаят почивката си спокойствие с модерни удобства. 
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   КЕРАМОТИ  причини да посетите 

За известните плажове! Плажът на Керамоти е 

характеризирана от посетителите като един от 

най-добрите на континенталната част на Гърция. 

Кристално сините води докосват много километри 

на красивите пясъчни плажове. 

 

 

Благодарение на благоприятното си 

местоположение, е идеална отправна точка за 

екскурзии, към Кавала, Ксанти, река Нестос и Тасос 

 

Идеален за тези, които искат почивка в една много 

красива природна среда за любителите на 

природата, особено любителите на морето, но 

също така и за тези, които искат да съчетаят 

спокойствие с модерни удобства 

 

Керамоти има предимствата на един остров 

без своите недостатъци, тъй като е свързан с 

континенталната част на Гърция. 
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01 

полезен 

информация 

преди 

пристигането 

 КАК ДА ДОЙДЕТЕ 

С кола 

От Солун (разположен на 168 

км) и от всички части на 

Гърция чрез булевард 

Егнатия Е90. В Егнатия, след 

излизането към Кавала, ще 

намерите изход за летището 

“Александър Велики” и 

Керамоти.. 

 

По въздуха 

Летището “Александър Велики” в 

Хрисуполи e свързан по въздух с 

Атина и през него с целия свят. 

Въздържа от пристанището на 

Керамоти 10 км. 

 

Климат - Кога да 

отидете 

Керамоти е един район 

с мек климат и всеки 

пътник заслужава да 

направи посещението 

си през всички сезони 

на годината, но през 

летните месеци ще се 

насладите наистина 

посещението си. Когато 

и да решите да посетите 

Керамоти, тя е красива 

през цялата година!!! 

  

 

 

Премествание  

В Керамоти можете да се движите по автобусите на КТЕЛ. Ктелът има автобусни линии, от 6:00 

часа сутринта до 21:30, като междуградски маршрути и свързва Керамоти с Атина, Солун, Драма, 

Александруполис, Серес, и всички села в неговия окръг. Можете да наемете кола или 

мотоциклет. Премествания можете да направите и с такси. Пътната мрежа е в много добро 

състояние и няма да имате проблеми. 
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Общуване 

В Керамоти има поща, 

докато в град 

Хрисуполи има 

магазини за мобилни 

телефони. В Керамоти 

ще намерите и 

интернет кафе. Също 

така, повечето от 

настаняванията 

предлагат безплатен 

достъп до интернет. 

Ако това е което ви 

интересува, трябва да 

ги предпочитате. 

Покритието на 

мобилните мрежи е 

доста добро, но в 

някои плажове няма да 

имате най-доброто 

ниво на сигнала, или 

трябва да се намери на 

мястото, където това е 

възможно. Можете да 

намерите също и 

телефони с карта, 

които можете да 

използвате. 

 

 

Информация 

Освен интернет кафе, където можете да намерите информации, 

съществуват и щанди с гръцка и чуждестранна преса. От печатни 

материали ще намерите всичко !!! 

 

Здраве 

В Керамоти има селска клиника, а в Кавала има една нова и модерна 

болница, за пациенти които имат нужда да бъдат транспортирани там. Също 

така, има здравен център, в Хрисуполи. Аптека има в Керамоти, докато има 

няколко и в град Хрисуполи 

 

Пари  

В Керамоти има банкомат, в който туристите могат да направят 

своите сделки и може да се обслужва от четири банки, които 

съществуват в Хрисуполи. Кредитните карти се приемат почти 

навсякъде.  

 

Цените за хранене и развлечения са добри и без 

ексцесии, които се запознаем другаде. В кафенета, 

можете да се насладите кафе с 2- 2,50 €, можете да си 

питие алкохолни с 6-7 евро, а в механите ще прекарате с 

10-20 € на човек в зависимост от дадената поръчка. 
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02 полезен информация, след като получи 

 

Ядене 

Посетителите ще останат много 

доволни от храната в Керамоти. 

Доста икономично с много избори. 

Като любители на добрата храна, ние 

отделяме голямо внимание на това, 

но се осигурим най-добрата стойност 

за парите си. Опитайте прясна риба, 

която е получена от местните рибари 

всяка сутрин. Добри и вкусни 

мезета, изсушен на слънце октопод 

със съпровод на ракия, малки рибки, 

корюшки, колеранги, скариди. Също 

ориз, аспержи, боб, царевица. В 

пристанището има механи с красив 

декор и много добра кухня, маси 

край плажа, големи порции, вкусна 

кухня и много добри цени. 

 

 

 

Забавление - Свободно бреме  

В Керамоти, посетителят открива всичко което желае за да прекара летните си ваканции, или 

ваканциите през цялата година. В редките от красота на средата Керамоти може да намерите 

километри от пясъчен плаж с кристално чиста вода за плуване. Има барове по крайбрежието, 

организирани с чадъри, шезлонги и всичко къпещия се нуждае за приятно прекарано време в 

морето. Можете също така да си купите прясна вкусна риба, след като лодките достигнат 

пристанището след вечеря риболов. Кристално чистите води, които са сред най-богатите в риби и 

морски дарове, предлагатна по-голямата част от посетителите възможността да се занимават с 

риболова. По протежение на главния път, но и в близост до пристанището, има рибни ресторанти, 

където може да се яде най-пресните риби.. 
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Плажове 

Керамоти има един от най-дългия плаж, с много километри от пясъчен плаж. В организираните 

барове има чадъри, шезлонги и всичко което е необходимо за посетителя за да се наслади на 

морето и слънцето. 

  

  

 

деца 

 

Ако някой има деца е идеален. 

Плитки води, прекрасни плажове 

и др Млади двойки без деца или 

групи ще разгледат района доста 

семейство. 
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03 Нрави, обичаи и събития 

 

Музикален фестивал "Край 

морето" 

 

Най-културно събитие се провежда 

всяка година край морето, през юли. 

От 2000 г., когато то се проведе за 

първи път, са пели на фестивала 

почти всички големи имена на 

гръцката музикална сцена. 

 

  

 

Пирът на Керамоти 

 

Ежегодният пир на Керамоти се 

провежда ежегодно в началото на 

август и завършва в деня когато 

селото се празнува, на 6-ти август 

(Преображение на Спасителя). 

Установено е вече като местната 

институция и привлича вниманието 

на целия регион. Счита се за много 

важно културно и социално събитие. 

 

 

 

"Елефтерия" на Хрисуполи 

Хрисуполи се присъедини към Гърция в 11-ти юли 1913 г. По този факт се прави всяка година 

петдневни събития, които имат силен културен елемент в региона. По това се провеждат почти 

всички културни асоциации на общината, а идват и културни асоциации от други региони. 

Открито пространството със съпровод от храната и местно вино гарантира забавление за всички 

присъстващи. 
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Нрави, обичаи и 

събития в 

непосредствена 

близост 

 Фестивал на Филипи  

 Фестивалът на Филипи може би най-важното културно събитие в 

региона. То се провежда всяко лято през юли и август. Тя включва 

театрални представления, музикални събития, прожекции на филми, 

както и много други паралелни събития. 

 

 

 

Карнавал на Ксанти 

Карнавалът на Ксанти е 

несъмнено най -

голямото културно 

събитие в региона на 

Източна Македония и 

Тракия. Също така е 

вторият по големият 

карнавал в страната.  

По време на събитията 

се провеждат 

карнавални и 

фолклорни шествия, 

както и различни 

фолклорни събития. 

Събитията се провеждат 

от средата на февруари 

до началото на март. 

 

  

 

Античният театър на Филипи 

 

 

Карнавал на Ксанти 

Празници на стария град на Ксанти 

Празниците на стария град на Ксанти се случват с появата на есента и се включват традиционно 

музикални събития и много музикални концерти (известни и местни художници), театрални 

представления и други паралелни събития. 
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04  

забележителности 

природни пейзажи 

 Делтата на Нестос  

Делтата на река Нестос е с 

обща площ от около 500 

000 хектара. Счита се от 

най-значимите влажни зони 

в Европа и една част на 

Река Нестос 

Реката Нестос, естествената граница 

между Кавала и Ксанти, Източната 

Македония и Тракия, извира от 

планината Рила в България и се влива 

в Егейско море. 

Атракции, природни 

пейзажи, крайбрежни 

лагуни 

Лагуните на Керамоти, 

Хаидефту и Агиасматос 

са сред най-

продуктивните 

природни рибни 

стопанства в страната и 

живеят много видове 

птици, които или 

живеят постоянно, или 

идват за да се 

възпроизвеждат или да 

останат тук, по време на 

тяхната миграция. 

 делтата е защитена от. 

Рамсарската конвенция 

като специалната защитена 

зона и средиземноморска 

специално защитена 

територия Също така, той 

принадлежи към мрежата 

НАТУРА 2000 г. и също е 

част от Националния парк 

на Източна Македония и 

Тракия. Районът се състои 

от набор от хабитати с 

лагуни, влажни ливади, 

тръстикови масиви и 

крайречна гора. 

Общата дължина е 234 км, от които 

около 130 принадлежат в гръцката 

територия. Богата флора и фауна, 

обхватът и разнообразието на 

хабитатите правят Нестос един от най-

значимите влажни зони не само в 

Гърция, но и в цялата Европа.  

 

  

Проток на Нестос  

 

Протокът на Нестос, място с уникална красота, създадена от потока на речните води, които водят до 

намаляване на варовиковите скали на района. Естетическата гората на Нестос (площ 23,800 дка) е 

защитена територия с голяма естетическа красота и екологичен интерес, с изключително богата флора 

(около 500 вида) и фауната (редки хищни птици и бозайници). 
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05  Алтернативни дейности 

 

 

Наблюдение на птици 

Оборудвайте с бинокъл 

и с лупи и опознавайте 

разнообразието и 

уникалността на богат и 

уникален състав на 

флората и фауната в 

делтата на река Нестос, 

предлагани на 

любителите на 

природата, 

наблюдатели на птици и 

диви животни и т.н. 

 Колоездене 

Открийте красивия пясъкоезик на 

Керамоти и съседните райони с 

велосипед. Направи с велосипед 

обиколка на лагуната.  Приземният е 

равен и няма да ви е 

трудно.

 

Плуване 

 

Открийте уникалната 

красота на брега. А ако 

искате да се докоснете до 

крайното приключение, след 

това се опитайте да плувате в 

морето в състезанието на 

открито море с разстояние 

2.2 km с ескорт от обучен 

персонал. 

 

Ходене  

Любителите на природата със сигурност ще бъдат щастливи с разходките и богата флора на 

региона. Нека вашите стъпки ви доведат до пешеходни пътеки, заобиколени от високи дървета. 
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Алтернативни дейности 

 

Яхтинг 

Морската зона, определена между Керамоти, Кавала и остров Тасос, но и в открити води на 

Северно море е идеална за яхтинг. Направят се организирани круизи в Тасос, Самотраки и други 

острови в Северно море, с платхоходки от пристанището на Керамоти. 

  

Езда 

Питомни коне, коиторазбират веднага, ако ездачът е начинаещ или опитен, ще ви пренесат в 

среда, различен от от обичайните! 

 

Каньон на Нестос с кану 

Най-красивата възможност да видите двадесет километра на реката с каньон! 
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06  полезна информация 

 

фирми Керамоти 
  

брашно – механи - ресторанти - грил  

Gialantonidis Nikolaos Kouzinaki 2591111840 

Doxakis Giorgos Burger 2591051777 

Andreadou Galini  Thalassino 6978140199 

Deligianni Lemonia  La Strada  2591051122 

Sotiriadis Ilias  Sardeladiko  2591051010 

Gianopoulakis Xaralampos  O Babis  2591051297 

Albani Barbara Bros Glaros 2591051478 

Xatoutsidis Zisis  Girotsarka  2591051373 

Dombridou Konstantina  H Geusi  2591051850 

Filipali Eleni   2591051243 

Parasxaki Georgia   2591051170 

Giorgos & Thanasis Kiriakou St’ Adelfia  2591051860 

Sinodinou Fani Fani 2591051208 

Tekidis Agapios  Akropolis   2591051550 

 

кафенета 

Sarafakis Nikolaos   2591051929 

Jerakis Anastasios  2591051232 

Vouroutzis Petros   2591051392 

Kafaltis Nikolaos  O Nikos 2591051535 

Afentoulis Filipos Aigaio 2591051222 

Adalakis Stilianos   2591051506 

Koutroulos Ioannis Port Side Cafe  

Sinanidis Anastasios Kafe Veranda   

Takos Xristos  Chocolate 2591051120 

Dimitriadis Giorgos  Gelateria Da Giorgo  

Liberiadou Kasiani  Kafe Afroditi 2591051253 

Aristidou Elisavet   2591051980 

Markasoglou Stauroula   2591051994 

Kaitatzopoulos Xaralampos   2591051951 

 

Super Market- Mini Markets  

Manolis Panagiotis & Giorgos SA  Arista  2591051651 

Beneti Xariklia   2591051227 

Koylajizi Stergiani  Perasma 2591051654 

Papadopoulos Eleutherios  Mini market gia olous 2591051640 

Kazakis Alexandros   2591051266 

 

месарски магазин  

Blasakidis Basilios   2591051387 

Makropoulos Fotis   2591051747 

 

Снаряди & Черупка  

 Belezi Xrisoula   2591051547 
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риба 

Varagianni Eustathia   2591770007 

 

хляб  

Siopis Ioannis -Kolara Eleni  2591051202 

Gialantonidis Dimitrios  2591051577 

Ioannis Drosos  Bakery Food Bar 2591051729 

 

книжарница 

Alexiou Basileios   2591051125 

 

такси  
Papadopoulos Ioannis   6977478684 

Dimitris & Voula   6932517308 

 

бензиностанции 

Sinioris Kostantinos   2591051242 

 

ФРИЗЬОРСКИ 

Ntaraksi Eleni   2591051446 

Gianena Eleutheria   2591051485 

Kogioglou Foteini  HAIR STYLING  2591051772 

 

зъболекар 

Ambazoni Stauroula   2591051400 

 

аптека 

Samba Sofia  Keramoti 2591051520 

Papadopoulou Ainta  Agiasma 2591056500 

Agathakis Stauros  Xaideuto  2591051957 

 

публични предприятия – услуги  Керамоти  
 

Община Керамоти  25913 50500 - 503  

Селски Здравен Център Керамоти   2591350505 

Port Раздел Керамоти  2591051204 

Главното Пристанище Кавала   2510 223716 

Κάμπινγκ Κεραμωτής  2591051788 

Информационен Център Делтата На Нестос 2591051831 

Култура Асоциация& Среда  2591051619 

 

Трансфер Бизнес 

 

Thassos Link  

ферибот 

2591051722 

Aneth SA  2591051142 

Nisos Thassos  2591051879 

Xrisoupoli Station  автобус   
http://www.ktelkavalas.gr 

2591022415 

Kavala Station   2510222294 
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07.   Как да стигнем?  Откъде да минем? 

 

От Благоевград: 186 км през ГККП „Илинден” 4 часа 

От Бургас:   427 км през ГККП „Маказа”  5 часа 

От Варна:  551 км   през през ГККП „Маказа”  6 часа и 30 мин 

От Велико Търново: 378 км  през ГККП „Маказа” 5 часа и 20 мин 

От Видин:   600 км  през ГККП „Маказа” 8 часа и 5 мин 

От Враца 500 км   през ГККП „Маказа”  6 часа и 10 мин 

От Габрово: 360 км  през ГККП „Маказа” 5 часа   
От Кюстендил:  315 км  през ГККП „Илинден” 5 часа 

От Ловеч:  416 км през ГККП „Маказа”  6 часа 

От Монтана:  514 км през ГККП „Маказа”  6 часа и 45 мин 

От Добрич: 580 км през ГККП „Маказа 7 часа и 10 мин 

От Кърджали:  163 км през ГККП „Маказа”  2 часа 

От Пазарджик:  296 км през ГККП „Маказа” 4 часа 

От Перник:  340 км през ГККП „Илинден” 5 часа и 15 мин 

От Плевен: 452 км през ГККП „Маказа” 6 часа и 30 мин  

От Пловдив: 259 км през ГККП „Маказа” 3 часа и 30 мин 

От Разград:  495 км  през ГККП „Маказа”  6 часа и 20 мин 

От Русе: 482 км през ГККП „Маказа”  6 часа и 40 мин 

От Силистра: 600 км  през ГККП „Маказа” 7 часа и 30 мин 

От Сливен:  350 км през ГККП „Маказа” 4 часа и 20 мин 

От Смолян: 160 км през ГККП „Златоград 3 часа и 20 мин 

От София:  405 км  през ГККП „Маказа” 5 часа 

От Търговище:  460 км  през ГККП „Маказа” 6 часа  

От Стара Загора:  275 км през ГККП „Маказа”  3 часа и 45 мин 

От София:  359 км  през ГККП „Илинден” 5 часа и 30 мин 

От Хасково:  210 км през ГККП „Маказа” 2 часа и 30 мин 

От Шумен: 484 км  през ГККП „Маказа 6 часа 

От Ямбол:  343 км  през ГККП „Маказа”  4 часа и 15 мин 

 

 

 

 

https://www.google.bg/maps/dir/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.1546637,25.9880645,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a69266f9fc9d91:0x400a01269bf4df0!2m2!1d27.4626361!2d42.5047926!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.0539209,25.0919522,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a4538baaf3d7a1:0x5727941c71a58b7c!2m2!1d27.9147333!2d43.2140504!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE+%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.6208634,24.7173323,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a9214b3d9491dd:0x400a01269bf5dc0!2m2!1d25.6171514!2d43.0756739!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.0471085,23.07305,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40ab165d222faba7:0x400a01269bf5d40!2m2!1d23.5528803!2d43.2102375!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.8631402,23.4414219,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a90fe2d6958745:0x400a01269bf5010!2m2!1d25.3186837!2d42.8742212!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.6661832,22.8989877,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14aa9c6693c5328f:0xcc5e3380f6952464!2m2!1d22.6939308!2d42.2868817!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.0006787,23.3790873,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40abde0a19b75153:0x7e4f890a996233bd!2m2!1d24.7141906!2d43.1369534!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.6487622,24.7264933,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40ab34a4bddcc2e9:0x525e81c15e5a65d4!2m2!1d23.2257292!2d43.4085161!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.2471199,24.7537032,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14ad6e71326aad87:0x400a01269bf5220!2m2!1d25.3777119!2d41.6338439!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.5595828,23.9306358,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14acb004f11b7311:0xdcb597ec099963ab!2m2!1d24.3335662!2d42.1927654!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.5448097,23.531684,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14aacb4941e949cf:0x400a01269bf5580!2m2!1d23.0378368!2d42.6051862!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.1439401,23.3790889,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40abf38934b400bb:0x400a01269bf5620!2m2!1d24.6066847!2d43.4170423!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.4976687,24.4583437,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14acd108a248763d:0x6470d1fa6f1338a0!2m2!1d24.7452904!2d42.1354079!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.1928723,24.6571766,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40af0e9cf69c6a93:0xe77b1d05d6d26087!2m2!1d26.5411164!2d43.5336719!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.3458629,24.6571784,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40ae60b47fe2a385:0xbe27db5216286802!2m2!1d25.9656554!2d43.8355713!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
http://r.srvtrck.com/v1/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.google.bg%2Fmaps%2Fdir%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%2F%25D0%259A%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%2C%2B%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%2C%2B%25D0%2593%25D1%258A%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2F%4042.4834358%2C24.2580219%2C8z%2Fdata%3D!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40afe0d753bf7451%3A0x400a01269bf5990!2m2!1d27.2671901!2d44.1147271!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07%3A0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0%3Fhl%3Dbg&type=url&abtag=abp:true&ykuid=pwzxc3thxjz26hc0krihkanpvt&api_key=7d7a809da5bdbc602db5885fcc963e0f&site_id=df0dd5d782e5408d9fc24f65ce398b3e&tid=727964a2-4bdd-4544-a05b-43f54aaf2f1e&dch=gaia&tna=gaia&tv=0.105&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8&refr=http%3A%2F%2Fwww.keramoti-bg.com%2Fkeramoti-zavedeniq.html&page=http%3A%2F%2Fwww.keramoti-bg.com%2Fdo-keramoti.html&afsrc=1&cache=EPV9PS1Q7NULS0AT8O8NC9AJV4D8JVSG&vid=1&ad_k=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%D0%9A%D0%9F%20%E2%80%9E%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%E2%80%9D&ad_t=advertiser&ad_zi=YieldLink&ad_dt=link
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.7668191,24.40981,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a620c66ffa39c9:0x400a01269bf59e0!2m2!1d26.3228685!2d42.6816536!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.7896198,23.0730469,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40aa8682cb317bf5:0x400a01269bf5e60!2m2!1d23.3218675!2d42.6977082!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@42.0508816,23.9391419,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40af436f810b6b13:0x578988aea9741fb8!2m2!1d26.5727357!2d43.2493556!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.6423017,25.0007188,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a8690b30e83935:0x74baed1462879fb1!2m2!1d25.6344644!2d42.4257769!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.7896198,23.0730469,8z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x40aa8682cb317bf5:0x400a01269bf5e60!2m2!1d23.3218675!2d42.6977082!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0!5i2?hl=bg
https://www.google.bg/maps/dir/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8,+%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/@41.6987986,25.000719,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40a6342956b710b5:0xf4177c0a63985b6a!2m2!1d26.5035023!2d42.4841999!1m5!1m1!1s0x14ae8fe0d0672d07:0x9bbd5c8b4ad93f16!2m2!1d24.7056732!2d40.8600774!3e0?hl=bg
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08   източници на текстове и фотограф   

 

Община Несто  www.nestos.gr 

Nestosplus www.nestosplus.gr  

Travel book www.thetravelbook.gr 

Управителният орган на Delta Nestou http://www.fd-nestosvistonis.gr/ 

 

MAP Кавала  

 

 

http://www.nestos.gr/
http://www.nestosplus.gr/

