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κάθε μέρα, μια νέα εμπειρία

PREVEZA every day, a new experience
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Πρέβεζα, κάθε μέρα μια νέα εμπειρία
Φτάνοντας από στεριά, θάλασσα ή αέρα, η Πρέβεζα σας υποδέχεται και σας χαμογελά.
Εκεί όπου συναντώνται το καταγάλανο Ιόνιο και ο ήρεμος Αμβρακικός, η πόλη – νησί των τριών κάστρων, με μια υπέροχη προκυμαία,
μαρίνα γεμάτη ιστιοπλοϊκά, πλούσια γαστρονομία με δεκάδες σημεία να απολαύσεις τοπικές γεύσεις, καλαίσθητους πεζόδρομους και
διατηρημένο ιστορικό κέντρο με εκλεπτυσμένα καταστήματα, θα σας γοητεύσει.
Λίγο έξω από την πόλη, στην εντυπωσιακή αρχαία Νικόπολη, καθημερινή πηγή έμπνευσης για τους ντόπιους αλλά και περαστικούς,
«συναντάμε» τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Κατόπιν ξεκινάμε το ταξίδι και ετοιμαζόμαστε να
εξερευνήσουμε τα 60 χιλιόμετρα παραλιών που κάθε σημείο τους έχουν κάτι μοναδικό να σου προσφέρουν. Σε αυτή τη γωνιά λοιπόν
της Ηπείρου, οι επιλογές δεν έχουν τέλος, ούτε και οι απολαύσεις...και κάθε μέρα, είναι μια νέα εμπειρία για σένα!

Preveza
every day, a new experience
Arriving by land, sea or air, Preveza welcomes you
with a big smile.
Where the blue Ionian Sea meets the peaceful Amvrakikos Gulf, the city- island, surrounded by three
castles, with the lovely quay, a marina full of yachts,
a rich gastronomy with dozens of tavernas where
you can taste the local cuisine, with beautiful pedestrian streets and a well preserved historic center with
elegant shops, it will fascinate you.

Τα χρώματα της πόλης
Preveza colours

Λιμάνι
Port

Just outside the city centre, where ancient Nicopolis
meets Augustus, Antony and Cleopatra and turns the
picturesque place into a spot of inspiration for both
locals and tourists . Then the journey begins with
the exploration of the 60km of sand beach where
each beach has something different to offer you.
At this region of Epirus, choices never end, neither
Ενετικός Πύργος Ρολογιού
do pleasures … and every single day, is a brand new Enetic clock tower
experience.

Αρχαία Νικόπολη
Η Νικόπολη ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό
Αύγουστο σε ανάμνηση της νίκης του επί του
Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη
Ναυμαχία του Ακτίου (2 Σεπτεμβρίου 31π.Χ.)

Ancient Nikopolis

Nikopolis was founded by Octavian Augustus in
remembrance of his victory, over Mark Antony
and Cleopatra in the naval battle of Actium
(2nd September 31b.C)

Ωδείο
Odeon

Τείχη / Walls

Θέατρο
Theatre

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης
Αrcheological Museum of Nikopolis

Μνημείο Αυγούστου
Augustus Monument

Βασιλική Αλκίσωνος
Basilica of Alkissonos

Αρχαία Κασσώπη
Ancient Kassope

Μνημεία / Κάστρα

Μνημείο Ζαλόγγου
Monument of Zalogo

Κάστρο Παντοκράτορα
Pantokratoras Castle

Κάστρο Αγίου Ανδρέα
Agios Andreas Castle

Κυανή Ακτή
Kiani Akti Beach
Μονολίθι / Monolithi Beach

Παραλία Μύτικα / Mitikas Beach

Ιόνιο Πέλαγος
Ionian Sea
Ατελείωτη ακτογραμμή Ιονίου πελάγους άνω των 60
χιλιομέτρων που αφήνει εκστατικό κάθε επισκέπτη!
Endless coastline of more than 60km of the Ionian Sea
that every visitor admires!

Παραλία Καναλίου / Kanali Beach

Αρτολίθια / Artolithia Beach

Παραλία Βράχου / Vrachos Beach

Γιορτή Σαρδέλας - Sardine’s Festival

Η διασκέδαση

Καρναβάλι - Carnival

Στην Πρέβεζα όλοι διασκεδάζουν.
Η σαρδέλα έχει τη δική της γιορτή!

The entertainment

Everyone is having fun in Preveza. Sardine holds its own festival!

Η αρμονία της φύσης

Υγρότοπος Αμβρακικού
Δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες, αργυροπελεκάνοι,
ερωδιοί. Γνωρίστε τον οικολογικό παράδεισο του
Αμβρακικού συμμετέχοντας στην ημερησία εκδρομή
του σκάφους που κάνει τον περίπλου του κόλπου.

Nature’s harmony

Amvrakikos Wetland
Dolphins, sea turtles, pelecanus crispus, herons...
You can join the ecological paradise of the
Amvrakikos Gulfby booking a daily cruise to sail
around the Gulf.

Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
International Choral Festival

Χριστουγεννιάτικο Χωριό
Christmas Village

Ντόπια Γεύση
Local Taste

Αυγοτάραχο Πρέβεζας Γαρίδες Αμβρακικού
ή Χαβιάρι Αμβρακικού
Amvrakikos Shrimp
Local Botargo

Κέφαλος «Πετάλι»
Flathead grey mullet

Η Δημοτική Ενότητα Λούρου
βρίσκεται στο κέντρο του Νομού
Πρέβεζας (Λούρος, Ανω Ράχη,
Βρυσούλα, Κοτσανόπουλο,
Ρευματιά, Σκιαδά, Κοντάτες,
Σφηνωτό, Στεφάνη, Τρίκαστρο και
Ωρωπός).
Ο ποταμός Αχέροντας με τις Πύλες
του Αδη που διασχίζει το βόρειο
τμήμα της ,περνώντας μέσα από
κατάφυτα βουνά και παρθένα φύση
αποτελεί ένα από τα ιδανικότερα
ποτάμια της χώρας μας γιατουςλάτρεις του Κανόε-Καγιάκ.
The Municipal Unit of Louros is in the center of the
Prefecture of Preveza (Louros, Rachi, Vrisoula, Kotsanopoulo, Revmatia, Skiadas, Sfinoto, Stefani, Trikastro
and Oropos).
The Acherontas River with the Hades Gates that crosses
its north part through green mountains and untouched
nature, is one of the most ideal rivers of the country to
canoeing – kayaking lovers.

Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου
Municipal Unit of Ζalogo
Η Δημοτικη Ενότητα
Ζαλόγγου (Κανάλι,
Αρχάγγελος, Βράχος,
Εκκλησιές, Καστροσυκιά,
Καμαρίνα, Κρυοπηγή,
Λυγιά, Μεγαδένδρο,
Μυρσίνη, Νέα Σαμψούντα,
Νέα Σινώπη, Ριζά και
Χειμαδιό).
Aπλώνεται στις υπέροχες
παραλίες του Ιονίου
Πελάγους ενώ ανατολικά καταλήγει στον υγρότοπο
του Αμβρακικού Κόλπου.
The Municipal Unit of Zalogo (Kanali, Arhagelos,
Vrachos, Ekklisies, Kastrosikia, Kamarina, Kriopigi,
Ligia, Megadendro, Mirsini, Nea Samsounda, Nea
Sinopi,Riza and Himadio).
In the west, it extends to the extraordinary beaches of the Ionian pelagos (sea), while in the east it
reaches as far as the wetland of the Amvrakikos
Gulf.

Γραφείο Τουρισμού / Tourist Office:
Τηλ. / Tel.: +30 26823 60671 - 659 - 603 Fax: +30 26820 27553
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 - 48100 Πρέβεζα
Eleftheriou Venizelou & Bahoumi 2 - 48100 Preveza
Site: www.dimosprevezas.gr - www.discoverpreveza.gr - E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr
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Δημοτική Ενότητα Λούρου
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