
Ξάνθη - Αξιοθέατα 

1. Το Σπίτι της Σκιάς 

Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος με καταπληκτικά εκθέματα και παρά πολύ καλή δουλειά 
αξίζει να το επισκεφτείτε οποίος έρχεται στην Ξάνθη.(Βρίσκεται στη Παλιά Πόλη της Ξάνθης) 
 

2. Παλιά Πόλη της Ξάνθης 

Η παλαιά πόλη της Ξάνθης είναι από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας. Θυμίζει την Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 
 

3. Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 

Είναι ένα υπέροχο μουσείο το οποίο στεγάζεται σε ένα εκπληκτικό κτίριο. Η ξενάγηση στην αρχή 
της επίσκεψης σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές και όσο μετά περιπλανιέσαι μέσα στα δωμάτια 
νιώθεις ότι γίνεσαι κομμάτι της εποχής εκείνης. Τα αντικείμενα στον χώρο του μουσείου είναι 
φοβερά. 
 

4. Καταρράκτης Λειβαδίτη 

Πολύ όμορφο μέρος , αξίζει να πας. 
 

5. Παρατηρητήριο Νέστου 

Στο παρατηρητήριο Νέστου μπορείς να δεις και να φωτογραφήσεις από ψηλά τον Νέστο. Το 
θέαμα είναι εντυπωσιακό και η ηρεμία του περιβάλλοντος μοναδική. 
 

6. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 

Το όραμα μιας πολιτικού, της Βιργινίας Τσουδερού, να συνδέσει την ανάπτυξη με τον πολιτισμό. 
Εγχείρημα πρωτοποριακό που διέσωσε την πολύτιμη αρχιτεκτονική κληρονομιά της περίφημης 
καπναποθήκης Π και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό πανελλαδικά. Μικρότερης 
εμβέλειας τα τελευταία 6 χρόνια οι εκδηλώσεις, συχνά μονοθεματικές, αλλά παραμένει χώρος 
ευρύτερης δημιουργικής δράσης για την περιοχή. 
 

7. Manos Hadjidakis House 

Βρίσκεται στη παλιά πόλη της Ξάνθης μέσα σε γραφικά σοκάκια και κτίρια άλλων εποχών. Είναι 
καλό συντηρημένο και χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Αξίζει λίγο 
χρόνο να διαθέσεις. 
 

https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7149595-Reviews-The_House_of_Shadow-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7149595-Reviews-The_House_of_Shadow-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7149595-Reviews-The_House_of_Shadow-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7149595-Reviews-The_House_of_Shadow-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7681259-Reviews-Old_Town_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7681259-Reviews-Old_Town_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7681259-Reviews-Old_Town_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3874698-Reviews-Folklore_Historical_Museum_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thra.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3874698-Reviews-Folklore_Historical_Museum_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thra.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3874698-Reviews-Folklore_Historical_Museum_of_Xanthi-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thra.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3567159-Reviews-Livaditis_Waterfall-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3567159-Reviews-Livaditis_Waterfall-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d3567159-Reviews-Livaditis_Waterfall-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d10079039-Reviews-Nestos_Gorge_Observatory-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d10079039-Reviews-Nestos_Gorge_Observatory-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d10079039-Reviews-Nestos_Gorge_Observatory-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7063272-Reviews-Foundation_of_Thracian_Art_and_Tradition-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7063272-Reviews-Foundation_of_Thracian_Art_and_Tradition-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7063272-Reviews-Foundation_of_Thracian_Art_and_Tradition-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7684116-Reviews-Hadjidakis_House-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7684116-Reviews-Hadjidakis_House-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html
https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189511-d7684116-Reviews-Hadjidakis_House-Xanthi_Xanthi_Region_East_Macedonia_and_Thrace.html


8. Το μονοπάτι της ζωής 

Το μονοπάτι της ζωής, ένα καταπληκτικό μονοπάτι στις όχθες του Κόσυνθου, πολύ βατό, καταλήγει σε ένα 
εκκλησάκι. Πριν το εκκλησάκι κατεβείτε αριστερά λίγα σκαλιά και ακολουθήστε ένα άλλο βατό μονοπάτι 
που βγάζει δίπλα στην όχθη του ποταμού. Η αρχή του μονοπατιού βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο 
Ελισσώ. 

 

9. Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 

 Γκαλερί Τέχνης που βρίσκεται στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης 

 

10. Church of Holy Mary Archangeliotissa 

Μια από τις παλαιότερες μονές της περιοχής, πρόσφατα ανακαινισμένη, σε μια καταπληκτική τοποθεσία 
με θέα την πόλη της Ξάνθης. Κατανυκτική ατμόσφαιρα στο καθολικό της Μονής με λειτουργία που σε 
μεταφέρει σε άλλη εποχή. Μοναδική εμπειρία η επίσκεψη στη Μονή μια Κυριακή πρωί. 

 

11. Balkan Art Gallery 

 Γκαλερί Τέχνης που βρίσκεται στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης 

 

12. Monuments of Cultural Interest 

Ένα ιστορικό μνημείο στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης 
 

13. Το φημισμένο παζάρι της Ξάνθης 

Το φημισμένο παζάρι της Ξάνθης που γίνεται 100μ από την Κεντρική πλατεία και λαμβάνει χώρα κάθε 

Σάββατο από τις 7:00πμ – 14:00μμ. 

14. Το αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων 

Το αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων  βρίσκεται στον Δήμο Αβδήρων 21km από την Κεντρική Πλατεία  

(τηλ 25410 51003, 25410 51783). 
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