
 

 

 

Διαδρομές προσβάσιμου 

τουρισμού κληρονομιάς 

Αποδράσεις στη φύση και στον πολιτισμό για όλους 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 



 

Ας το πετύχουμε μαζί 
Η διασυνοριακή περιοχή μπορεί να καθιερωθεί ως 

διεθνής προορισμός για τουρισμό κληρονομιάς. Για 

όλους. Και για τουρίστες με αναπηρία και γ’ ηλικίας. 

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ... 

• να δοκιμάσουμε νέες προσεγγίσεις για βελτιωμένες 
και προσβάσιμες τουριστικές εμπειρίες 

• να εκπαιδεύσουμε αρχές και παρόχους στην 
κατανόηση και κάλυψη των αναγκών των τουριστών 
με αναπηρία και γ’ ηλικίας 

• να επιθεωρήσουμε εκατοντάδες υποδομές & σημεία 
ενδιαφέροντος και να συλλέξουμε σημαντικές 
πληροφορίες για την προσβασιμότητά τους 

• να προωθήσουμε τη δικτύωση και τη συνεργασία 

• να προσελκύσουμε τις αναδυόμενες τουριστικές 
αγορές των ατόμων με αναπηρία και γ’ ηλικίας 

• να προωθήσουμε την έρευνα για την αξιοποίηση 
του «προσβάσιμου τουρισμού κληρονομιάς» 



 

 

Τα όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 

ορίζονται από τις βορειοανατολικές πλαγιές του 

όρους Φαλακρού, τις βόρειες όχθες του Νέστου, 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και την ορεινή 

περιοχή της Ξάνθης. 

Μέσα στο Πάρκο βρίσκεται μια πλούσια ποικιλία 

οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

Σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών ειδών μπορεί να 

συναντηθεί εδώ και αυτός αποτελεί τον κύριο 

λόγο που η οροσειρά της Ροδόπης είναι μια από 

τις πιο σημαντικές περιοχές της Ευρώπης. 

Μέσα στο πάρκο αναπτύσσονται τα μεγαλύτερα, 

τα πιο παραγωγικά δάση της Ελλάδας και τα 

λιγότερο υποβαθμισμένα φυσικά οικοσυστήματα 

της Ευρώπης.



 

 

 

 

Ο Δήμος Ράζλογκ βρίσκεται στο αγροτικό, ορεινό 

τμήμα της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. 

Διαθέτει πλούσια φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά και τμήματα των δύο Εθνικών Πάρκων 

στη Βουλγαρία (Εθνικό Πάρκο Πιρίν και Εθνικό 

Πάρκο Ρίλα) βρίσκονται στην επικράτειά του.  

Επίσης, στο Ράζλογκ πραγματοποιούνται το 

μεγαλύτερο Καρναβάλι Πρωτοχρονιάς στη 

Βουλγαρία καθώς και κάθε δύο χρόνια ένα από τα 

μεγαλύτερα φεστιβάλ λαογραφίας όπου 

συγκεντρώνονται περίπου 1.500 συμμετέχοντες 

(τραγουδιστές και χορευτές λαογραφίας) και πάνω 

από 18.000 θεατές. 

Η περιοχή είναι επίσης διάσημη για τις ιαματικές 

πηγές της και για την τεράστια γαστρονομική  

κληρονομιά της, συμπεριλαμβανομένου του 

Συνεδρίου Slow Food στο χωριό Gorno Dragliste.



 

 

Η λίμνη Βόλβη βρίσκεται δυτικά του Στρυμονικού 
κόλπου και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της 
Ελλάδας (68 τ.χλμ.). Το σύστημα νερού είναι 
εξαιρετικά πολύτιμο και γι’ αυτό η περιοχή έχει 
χαρακτηριστεί ως: 

 Υδάτινος βιότοπος των λιμνών Κορώνεια-Βόλβη 
(Σύμβαση Ramsar, 1971) 

 Ειδική προστατευόμενη περιοχή (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 

 Περιοχή ενδιαφέροντος της ΕΕ (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 

 Περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 
(Natura 2000 - GR 1220001) 

 Προστασίας της Μεσογείου από τη ρύπανση 
(Σύμβαση της Βαρκελώνης, 1995) 

 Συντήρησης της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και της 
φυσικής γης (Σύμβαση της Βέρνης, 1983)  

 Συντήρησης άγριων ειδών μετανάστευσης 
(Σύμβαση της Βόννης, 1982)



 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης  (Επικεφαλής) 
www.fdor.gr 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντ. Μακεδονίας 
www.rdfcm.gr 

Δήμος Βόλβης 
www.dimosvolvis.gr 

Τοπικός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης-Ράζλογκ 
www.leda-bg.org 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
www.esamea.gr 

Ένωση Αναπήρων Βουλγαρίας 
www.disability-bg.org 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
www.ihu.gr 

Οργάνωση Ecoworld Rhodopes 
www.ecorodopi.eu 

Περιφερειακό Κοινοβούλιο  
Νεολαίας-Κάρτζαλι 

 www.access2heritage.eu 

 info@fdor.gr  Access2Heritage 

Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση 

δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής 




