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Καλωσήρθατε στο Άγκιστρο!

Welcome To Agkistro!

Το Άγκιστρο είναι ένα όμορφο χωριό, χτισμένο στους πρόποδες του ομώνυμου όρους, δίπλα στη συνοριακή γραμμή με τη γειτονική
Βουλγαρία. Ένας ευλογημένος τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, όπου μπορεί
κανείς να απολαύσει τα ευεργετήματα του
παλαιότερου φυσικού χαμάμ της Ελλάδας.
Ένας τόπος που διατηρεί ζωντανή την ιστορικότητα, την παράδοση, τα ήθη και έθιμά του.
Φιλόξενα καταλύματα, τοπικά εδέσματα, παραδοσιακά προϊόντα πλαισιώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ταξιδιωτική αυτή εμπειρία!

Agkistro is a beautiful village, built at the
foot of the homonymous Mount, right next
to the borderline with neighboring Bulgaria. A blessed place of astonishing natural
beauty, where visitors could indulge themselves with the healing benefits of the
oldest natural hamam in Greece. A place
that keeps history, customs and traditions
alive. Cosy accommodations, delicious local dishes, pure traditional products complete this unique travel experience!
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Το Βυζαντινό Χαμάμ

The Byzantine Hamam

Στο Άγκιστρο βρίσκεται το παλαιότερο χαμάμ της Ελλάδας. Χρονολογείται γύρω στο 950 μ.Χ. και χαρακτηρίζεται ως ένα πραγματικό
πολιτισμικό μνημείο. Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε, αξιοποιήθηκε
και πλαισιώθηκε από επτά ακόμη σύγχρονους λουτήρες και έναν ξενώνα. Η ατμόσφαιρα είναι μυστηριακή: από τους τριγύρω κρουνούς
ξεχύνεται ασταμάτητα άφθονο καυτό νερό θερμοκρασίας μέχρι 41°C,
που έρχεται κατευθείαν μέσα από τα σπλάχνα της γης και προσφέρει
ένα τέλειο φυσικό υδρομασάζ.

The oldest hamam in Greece is located in Agkistro. Dating back to 950 A.D.,
it is characterized as a unique cultural monument. Recently, it has been
expanded, developed and subjoined by seven new bath tubs and a guest
house. A mystique atmosphere: the gurgling hot water max. at 41°C
flowing out directly from the bowels of the earth, coming from the
tubs, offers a perfect natural spa.

Το σκηνικό συμπληρώνουν οι πυκνοί υδρατμοί, μέσα στους οποίους
το μόνο που διακρίνει κανείς είναι το αμυδρό φως των κεριών. Τα
ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα του ομώνυμου όρους
και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της γης, αποκτούν τα
μεταλλικά συστατικά, στα οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η θεραπευτική τους ιδιότητα. Τα οφέλη από τη χρήση του χαμάμ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανακούφιση του μυοσκελετικών πόνων,
χαλάρωση των μυών και βελτίωση δερματικών παθήσεων. Το άοσμο
νερό που αναβλύζει, απελευθερώνει αποτελεσματικά τις τοξίνες από
το σώμα και ομορφαίνει το δέρμα. Οι θερμές πηγές του Αγκίστρου
θεωρούνται από τις καλύτερες της Ευρώπης, και είναι ανοιχτές 365
ημέρες, 24 ώρες το 24ώρο.
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Dense clouds of vapor that allow only twilight candles to be seen,
complete the relaxing and beautiful scenery. The gushing thermal
waters spring through rocks from the homonymous Mount and acquire all the metal components that are responsible for their medical
benefits, on their way to the surface. The benefits of hamam include
among others pain relief, muscle relaxation and improvement of respiratory disorders. The odorless water releases toxins from the body
and soothes the skin. Agkistro’s hot springs are among the best in
Europe and are open to visitors 365 days, 24/7.
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Ιστορία

History

Η αρχή της ιστορίας του χωριού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Επί βασιλείας Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας, 4ος αιώνας π.Χ., λειτουργούσαν στο
όρος Άγκιστρο, μεταλλεία σιδήρου και χρυσού, που χρηματοδότησαν,
μαζί με τα μεταλλεία του Παγγαίου, την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία. Εκείνη η εποχή σηματοδοτείται και με την ανακάλυψη των θερμών νερών που αναβλύζουν από τα βουνά, με αποτέλεσμα
να παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία για τους επόμενους αιώνες μέχρι και σήμερα. Το πέτρινο λουτρό, χρονολογείται από τη Βυζαντινή εποχή όπως και ο πύργος στο κέντρο του χωριού, που λειτούργησε
ως ρολόι κατά τον 14ο αιώνα. Επί τουρκοκρατίας το χωριό ονομαζόταν
Τσιγγέλι, με τον μπέη της περιοχής και το χαρέμι του να απολαμβάνουν
τα ζεστά νερά του λουτρού, καθώς το μνημείο αποτελούσε το ιδιωτικό
του χαμάμ.

The history of the village is lost in centuries. During the reign of Philip
II, 4th-century B.C., iron and gold mines were operating in Mount Agkistro, in order to fund –along with the mines in Mount Paggaio–, the
campaign of Alexander the Great in Asia. The discovery of hot water
gushing from the mountains signaled the period and became a guarantor of continuous human presence in the course of centuries. The
Turkish stone hamam, dates back to the Byzantine period (950 A.D.),
as well as the tower built in the village center, which functioned as a
clock during the 14th century. During the Ottoman Empire the village
was called Tsigkeli, and the area’s Bey with his harem used to enjoy
the hamam’s hot water, as today’s monument was his private bath.

Το Άγκιστρο στο πέρασμα των χρόνων υπέστη σοβαρές καταστροφές
σε όλες τις δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας (βαλκανικοί πόλεμοι, Α’ και Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος). Λόγω της ιδιαίτερης
γεωπολιτικής θέσης υπήρξε για πολλά χρόνια στρατιωτικοποιημένη
ζώνη. Αυτή τη στιγμή στο χωριό ζουν περίπου 400 κάτοικοι που ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την
υλοτομία, αλλά και τα τουριστικά επαγγέλματα.
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Over the years Agkistro suffered severe damages during all the devastating moments of modern history (Balkan Wars, World War I & II,
Civil War). Due to its unique geopolitical position, Agkistro has been
characterized as militarized zone for many years. Nowadays, there are
about 400 inhabitants living in the village, engaged in agriculture, animal husbandry, beekeeping, logging and the tourism industry.
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Γεωγραφική Θέση & Φυσικό Περιβάλλον

Location & Natural Environment

Το Άγκιστρο είναι το βορειότερο χωριό του νομού Σερρών και ανήκει
στον δήμο Σιντικής. Χτισμένο στους πρόποδες του ομώνυμου όρους
(Όρος Άγκιστρο ή Τσιγκέλι με υψόμετρο 1.294μ), κοντά στα γνωστά
οχυρά του Ρούπελ, δεσπόζει ακριβώς δίπλα στη συνοριακή γραμμή
με τη γειτονική Βουλγαρία. Αναπόσπαστο στοιχείο της φυσικής ταυτότητας της περιοχής είναι οι επιβλητικοί ορεινοί όγκοι, οι πυκνές
ζώνες βλάστησης, τα αμέτρητα ρυάκια με πεντακάθαρο παγωμένο
νερό και φυσικά τα θερμά λουτρά. Η πανίδα και χλωρίδα της περιοχής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη οικολογική αξία.
Μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κυριότερες καλλιέργειες τα σιτηρά, το καλαμπόκι αλλά και τα
οπωροφόρα δέντρα.

Agkistro is the northernmost village in the prefecture of Serres and
belongs to the municipality of Sintiki. Built at the foot of the homonymous Mount (Mount Agkistro or Tsigkeli at 1.294m), near famous Fort
Rupel, lies right next to the borderline with neighboring Bulgaria. Impressive mountains, dense vegetation zones, countless streams with
cold clean water, and definitely the natural thermal springs, consist
characteristic components of the area’s physical identity. The fauna
and flora of the region are of great interest and ecological value. The
area is mainly covered by cropland, mostly by three important crops:
wheat, corn and fruit trees.
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Δραστηριότητες

Activities

Η πολυμορφία του φυσικού περιβάλλοντος καθιστά το Άγκιστρο
ιδανικό για πολλές δραστηριότητες και μορφές εναλλακτικού τουρισμού, που συνδυάζουν την άσκηση με τη χαλάρωση.

Combining relaxation with exercise, Agkistro is ideal for many activities and types of alternative tourism, due to the diversity of the natural environment.

Οικοτουρισμός: Η πλούσια περιοχή του Αγκίστρου σε χλωρίδα και πανίδα, προστατεύεται από το περιβαλλοντικό δίκτυο NATURA 2000 και
μπορεί να προσφέρει δραστηριότητες σχετικές με την παρατήρηση
του πουλιών, την περιήγηση, την επιστημονική έρευνα και τη φυσιολατρεία.
Ορεινό Τρέξιμο: Ανακαλύψτε όμορφες και κρυφές διαδρομές που σε
οδηγούν σε αξιοθέατα της περιοχής (εγκαταλελειμμένα οχυρά-φυλάκια, παλιά ξωκλήσια, ερειπωμένοι παλιοί οικισμοί, αρχαία μεταλλεία κ.α.).
Ορεινή Πεζοπορία: Επιλέξετε πεζοπορικές διαδρομές ξεκινώντας
από μισή ώρα και φτάνοντας μέχρι και 5-10 ώρες. Ανακαλύψτε τα ποτάμια και τις πηγές, επισκεφθείτε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου,
ξεδιψάστε στον πλάτανο και καταλήξτε στο βυζαντινό χαμάμ για χαλάρωση και ηρεμία.
Ορεινή Ποδηλασία: Ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών και δασικών δρόμων προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις για διαδρομές αντοχής
(cross country), όσο και για ελεύθερες καταβάσεις (downhill). Το
ανάγλυφο της περιοχής και η ποικιλομορφία της, καθώς επίσης και
τα φυσικά εμπόδια καθιστούν την ορεινή ποδηλασία στο Άγκιστρο
μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Ecotourism: Agkistro’s rich region in flora and fauna is protected by
Natura2000 and can offer activities related to bird watching, hiking,
scientific research and naturalism.
Trail Running: Discover beautiful and hidden paths that lead to the
region’s sights (abandoned forts, old chapels, old deserted settlements, ancient mines).
Trekking: Choose walking routes lasting from half an hour and reaching up to 5–10 hours. Discover the rivers and springs, visit the church
of Agios Athanasios, quench your thirst near the plane tree and end
up at the Byzantine hamam for relaxation and tranquility.
Mountain biking: An extensive network of military and forestry roads
provide great excitement for cross country and downhill. The topography and diversity, as well as natural obstacles make mountain biking
in Agkistro a truly unforgettable experience.
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Αξιοθέατα & Εκδηλώσεις

Sights & Events

Το παλιό ρολόι –ένας πέτρινος βυζαντινός πύργος– που βρίσκεται
στην κεντρική πλατεία του Αγκίστρου, τα μεταλλεία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, διάσπαρτα ξωκλήσια σε κρυφές, πανέμορφες πλαγιές,
το οχυρό Ρούπελ λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό, αποτελούν μερικά από τα αξιοθέατα της περιοχής. Φυσικά ρυάκια, μικρές βάθρες,
πηγές με ζεστό και κρύο νερό καλά κρυμμένες σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο περιμένουν να τα ανακαλύψετε.

The old clock –a stone byzantine tower– at the central square, Alexander
the Great’s mines, chapels in beautiful, hidden slopes and Fort Rupel
just some kilometers outside the village are only some of the region’s
sights. Natural streams, small ponds, water springs with hot or cold
water, all well-hidden in a breathtaking natural landscape waiting to
be discovered by visitors.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος
Αγκίστρου, καθώς και οι μεγάλες θρησκευτικές και εθνικές γιορτές
που γιορτάζονται στο χωριό με ξεχωριστό τρόπο, αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για να γνωρίσετε τα ήθη και έθιμα της περιοχής, αλλά
και να γευτείτε με τον καλύτερο τρόπο τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Τα Θεοφάνεια, η Καθαρά Δευτέρα, οι γιορτές του Αγ. Γεωργίου,
του Αγ. Αθανασίου, του Προφήτη Ηλία, το Πάσχα, ο Δεκαπεντάγουστος, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς γιορτάζονται κάθε χρόνο από τους
κατοίκους με μοναδικά πανηγύρια, παραδοσιακά εδέσματα, μουσική
και χορό. Τέλος, το Φεστιβάλ Αγκίστρου «Χωρίς Σύνορα» έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός όπου
φιλοξενούνται μεταξύ άλλων και καταξιωμένοι έλληνες καλλιτέχνες
(όπως Σ.Μάλαμας, Θ.Παπακωνσταντίνου, Χειμερινοί Κολυμβητές). Το
Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του βυζαντινού χαμάμ.
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Moreover, the events organized by Agkistro Folklore Society, along
with religious and national festivals celebrated in the village in a
unique way, offer an excellent opportunity for guests to get familiar
with the region’s customs and traditions, as well as to experience
the local hospitality in the best possible way. Epiphany, Clean Monday, the name days of St. George, St. Athanasios, Profitis Ilias, Easter, Feast of the Dormition, New Year’s Eve celebrated every year by
residents with unique festivals, traditional food, music and dances.
Last, but definitely not least, Agkistro’s Festival “Without Borders”,
established as an exceptional cultural event, hosts –among others–
famous Greek artists. The festival is held every year in the courtyard
of the Byzantine hamam on the first weekend of August.
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Γαστρονομία & Διαμονή

Gastronomy & Accommodation

Η γαστρονομία της περιοχής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη,
αποτέλεσμα της μεγάλης και επίμονης προσπάθειας των κατοίκων να
κρατήσουν ζωντανές τις συνταγές στα μονοπάτια της παράδοσης. Η
γευστική απόλαυση ξεκινάει από τα πρωινά, με τοπικές μαρμελάδες
και αγνό τοπικό μέλι, που σερβίρονται στα καταλύματα του χωριού
και συνεχίζεται στα μεζεδοπωλεία και τις ταβέρνες, έχοντας πάντα
ως βασικά συστατικά τα τοπικά αγνά προϊόντα. Μεγάλη ποικιλία σε
τοπικούς μεζέδες, όπως παραδοσιακά τουρσί από λαχανικά, σαρμαδάκια με αμπελόφυλλα, καβουρμάδες, μακεδονίτικες πίτες, παραδοσιακές σούπες, κοκκινιστό στο φούρνο, μαγειρευτά τοπικά λαχανικά,
ντόπια κρέατα από κυνήγι και η γνωστή πέστροφα Αγκίστρου είναι
μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά πιάτα.

The long and persistent efforts of the residents to keep traditional
recipes alive, definitely succeeded, given the fact that the regional
cuisine gains immediately visitors impressions. Amazing tasty treats
starting from breakfasts –homemade marmalades and pure honey
served at various hotels and guest rooms–, and peaking to regional
dishes in taverns and restaurants, having always as basic ingredients pure traditional products. A great variety of local dishes, such
as traditionally pickled vegetables, stuffed vine leaves (small dolma),
kavourmas (traditional cold cut boiled beef), Macedonian pies, traditional soups, oven cooked beef in a rich tomato sauce, cooked local vegetables, game meats and Agkistro’s famous smoked trout, are
just some of the typical ones.

Παράλληλα, το χωριό προσφέρει για τους επισκέπτες μια μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων. Παραδοσιακοί ξενώνες, οικογενειακά ξενοδοχεία, δωμάτια και διαμερίσματα προς ενοικίαση, όλα με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τις προσιτές τιμές, τη ζεστή ατμόσφαιρα και την υπέροχη φιλοξενία.

Furthermore, Agkistro provides a wide range of accommodation. Traditional guesthouses, family hotels, rooms and apartments to rent, all
characterized by affordable prices, cosy atmosphere & great hospitality!
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Πρόσβαση

Access

Το Άγκιστρο μπορεί κανείς να το προσεγγίσει οδικώς, με Ι.Χ ή λεωφορείο Κ.Τ.Ε.Λ., εναλλακτικά με τρένο ως το Σιδηρόκαστρο. Ακολουθώντας τον οδικό άξονα του Διεθνούς Αυτοκινητόδρομου [Ε79]
Θεσσαλονίκης–Σόφιας και περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από τα συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα υπάρχει διασταύρωση με κατεύθυνση
το Άγκιστρο. Στρίβουμε δεξιά και διασχίζουμε το χωριό Προμαχώνας
και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βρίσκουμε το όμορφο χωριό του
Αγκίστρου. Η διαδρομή Προμαχώνα–Αγκίστρου, αν και μικρή σε μήκος,
έχει πολλές στροφές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και κυρίως να
τηρούνται από τους οδηγούς τα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας.

Agkistro can be reached easily by car, bus or train. Follow the international highway [E79] Thessaloniki–Sofia. About 1km before arriving
to the border station of Promachonas there is a crossroad to Agkistro.
Turn right, drive through Promachonas village and after 8 kilometers
beautiful Agkistro will appear right in front of you. The route Promachonas–Agkistro, though short, is full of turns, requires special attention and respect to the maximum speed limits provided.

Το Άγκιστρο απέχει 26χλμ από την πρωτεύουσα του Δήμου Σιντικής
–το Σιδηρόκαστρο, 50χλμ από την πόλη των Σερρών, 115χλμ από την
πόλη της Θεσσαλονίκης, 610χλμ από την Αθήνα και 211χλμ από την
πρωτεύουσα της γειτονικής Βουλγαρίας, τη Σόφια.
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Akgistro is situated 26km from Sidirokastro –the capital of the municipality of Sintiki–, 50km from Serres, 115km from Thessaloniki,
610km from Athens and 211km from Sofia, Bulgaria’s capital.
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Κοντινές Προτεινόμενες Εξορμήσεις
• Οχυρό Ρούπελ [14χλμ, 16’ περίπου], είναι ανοιχτά για τους
επισκέπτες ένα τούνελ, ένα μικρό μουσείο, ένα περίπτερο,
το παρατηρητήριο και το μνημείο πεσόντων.
• Παλαιοντολογικό Μουσείο Θερμοπηγής [24χλμ, 25’ περίπου],
σπανιότατα παλαιοντολογικά ευρήματα 7 εκατομμυρίων ετών,
που έχουν προκάλεσει το ενδιαφέρον της διεθνούς
επιστημονικής κοινότητας.
• Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών [34χλμ, 35’ περίπου],
ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ορθόδοξου μοναχισμού
στα Βαλκάνια, βρίσκεται στο χωριό Ακριτοχώρι.
• Λίμνη Κερκίνη [48χλμ, 50’ περίπου], περιοχή του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Natura 2000, ένας ιδιαίτερα προστατευμένος
υδροβιότοπος, ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς.
• Δημοτικό Ενυδρείο Βυρωνείας [53χλμ, 50’ περίπου], το δεύτερο
μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα, το πρώτο με θέματα ψαριών του
γλυκού νερού.
• Σπήλαιο Αλιστράτης [99χλμ, 1h30’ περίπου], είναι ένα από τα
μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. Ο πλούσιος διάκοσμός του
περιλαμβάνει, εκτός από τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες
σε διάφορους χρωματισμούς, και σπάνιους εκκεντρίτες.
• Αμφίπολη [108χλμ, 1h15’ περίπου], μια περιοχή με μεγάλο
αρχαιολογικό ενδιαφέρον και πλούσια ιστορία. Επισκεφτείτε το
Λιοντάρι της Αμφίπολης, τον Τύμβο και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
• Μελένικο (BG) [34χλμ, 40’ περίπου], η μικρότερη πόλη της
Βουλγαρίας, ένα αρχιτεκτονικό «καταφύγιο» με 96 κτίρια να
αποτελούν πολιτιστικά μνημεία.
• Σαντάνσκι (BG) [53χλμ, 55’ περίπου], πόλη και τουριστικό θέρετρο
στη νοτιοδυτική Βουλγαρία.

22

Daily Trips
• Fort Rupel [14km, 16’], one of the fortification’s galleries, a small
museum and the pavilion are open to visitors, as is the observatory
and memorial of fallen soldiers.
• Paleontological Museum in Thermopigi [24km, 25’], rare
paleontological finds dating to 7 million years ago that have
caused the international scientific community’s interest.
• Monastery of St John the Forerunner in Serres [34χλμ, 35’],
one of the most important centers of Orthodox monasticism in the
Balkans, situated in Akritohori.
• Lake Kerkini [48km, 50’], contained in the list of Natura2000,
a highly protected wetland, a landscape of rare beauty
• Vyronia Aquarium Serron [53km, 50’], the second largest aquarium
in Greece, the first on freshwater fish species.
• Alistrati Cave [99km, 1h30’], one of the biggest in Europe. Inside
the cave, besides the huge stalactites and stalagmites in various
colors, rare helictites are to be seen.
• Amphipolis [108km, 1h15’], a site of great archaeological
interest and long history. Visit Amphipolis Lion, the Tomb and the
Archaeological Museum.
• Melnik (BG) [34km, 40’], the smallest town in Bulgaria, an
architectural reserve with 96 of its buildings being characterized
as cultural monuments.
• Sandanski (BG) [53km, 55’], town and recreation center in
south‑western Bulgaria.
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Μικρά Μυστικά

Tips

• Ανακαλύψτε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα:
μέλι, μαρμελάδες, βότανα, λικέρ, τσίπουρο

• Discover local traditional products:
honey, marmalades, herbs, liquors, tsipouro

• Απολαύστε τη θέα από τα ξωκλήσια της περιοχής

• Enjoy the view from the chapels around Agkistro

• Επισκεφθείτε το ιχθυοτροφείο πέστροφας

• Pay a visit to the trout farm

• Δοκιμάστε καπνιστή πέστροφα, παραδοσιακές
μακεδονίτικες συνταγές, κρέατα από κυνήγι

• Taste smoked trout, traditional Macedonian
recipes, game meats

• Ρωτήστε για τις υπηρεσίες μασάζ που
προσφέρονται στο χαμάμ

• Ask for the massage services offered at
the hamam

• Εξερευνήστε τα ποτάμια και τις πηγές της
περιοχής και απολαύστε την ηρεμία και γαλήνη
της φύσης

• Explore the rivers and springs of the area and
enjoy nature’s peace and tranquility

• Μη χάσετε το φεστιβάλ Αγκίστρου “Χωρίς
Σύνορα” που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου
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• Do not miss Agkistro’s festival “Without Borders”
taking place every year on the first weekend
of August
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Ταβέρνες, Εστιατόρια & Μεζεδοπωλεία
Taverns, Restaurants & Ouzeri
Εκλεκτά Ζυμαρικά Δον Πάμπλο –
Εστιατόριο
Exquisite Pasta Don Pablo –
Restaurant
Τ. +30 23230 41180
F. +30 23230 41260
M.+30 6974 780751
+30 6976 030659
E. cost-ioa@otenet.gr
W. www.toarchontikotoukosti.gr
Περί Ορέξεως –Ταβέρνα Ψησταριά
Peri Orexeos –Grill Tavern
Τ. +30 23230 41233
M.+30 6973 338342
Το Ξύλινο Χωριό –Ταβέρνα
To Xilino Horio –Tavern
Τ. +30 23230 41008
F. +30 23230 41022
M.+30 6986 767670
E. info@toxilino.gr
W. www.toxilino.gr
Ο Πλάτανος –Ταβέρνα
O Platanos –Tavern
M.+30 6974 394517
+30 6977 748799

Πεκάμ –Ψαροταβέρνα
Pekam –Fish Tavern
Τ. +30 23230 41293 / 41191
F. +30 23230 41192
M.+30 6976 222190
E. pekam@otenet.gr
W. www.pekam.gr
Kυρα Μαρία –Χασαποταβέρνα
Kira Maria –Meat Tavern
Τ. +30 23230 41144
E. kiramariarestaurant@gmail.com
W. www.kiramaria.gr
Τα Φιλαράκια –Ταβέρνα
Ta Filarakia –Tavern
Τ. +30 23230 41333
M.+30 6974 014170
Τα Μπινελίκια –Kαφενείο/ Ουζερί
Ta Mpinelikia –Traditional Café/
Ouzeri
Τ. +30 23230 43015
M.+30 6979 631656

Καφέ | Μπαρ
Café | Bars

Διάφορα
Various

Παράδοση –Παραδοσιακό καφενείο
Paradosi –Traditional Café
Τ. +30 23230 41210
M.+30 6974 458809
W. www.kaloudia.gr

Άριστα –Σούπερ Μάρκετ/ Αρτοποιείο
Arista –Grocery/ Bakery
M.+30 6974 229392

Η Άκρη –Café/ Bar
Akri –Café/ Bar
Τ. +30 23230 41313
M. +30 6979 073531
Oxygen –Café/ Bar
Oxygen –Café/ Bar
Τ. +30 23230 43004
M.+30 6974 458809
+30 6979 502570
E. cafebaroxygen@yahoo.gr
Οκτώ –Café/ Bar
Okto –Café/ Bar
T. +30 23230 43001
M.+30 6973 980587
E. paroraia@hotmail.com
W. www.paroraia.gr

Αγκιστρωθείτε –Snack bar/ Pizza
Agkistrothite –Snack bar/ Pizza
Τ. +30 23230 41161
M.+30 6973 572870

Δήμητρα –Ψιλικά/ Είδη Καπνού
Dimitra –Corner Shop/
Tobacco Store
Τ. +30 23230 41285
M.+30 6976 174047
Αγκιστρωθείτε –Μπουγάτσα/
Αρτοποιείο
Agkistrothite –Bougatsa/ Bakery
T. +30 23230 41161
M.+30 6973 572870
Χάιτας –Αγνό Μέλι Αγκίστρου
Haitas – Agkistro’s Pure Honey
Τ. +30 23230 41169
M.+30 6974 349237
Παράδοση –Παραδοσιακά Προϊόντα
Paradosi –Traditional Products
Τ. +30 23230 41210
M.+30 6974 458809
W. www.kaloudia.gr

Ο Νίκος –Ταβέρνα
O Nikos –Tavern
T. +30 23230 41105
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Τάκης –Μίνι Μάρκετ/ Είδη Καπνού
Takis –Mini Market/ Tobacco Store
Τ. +30 23230 41189
M.+30 6973 273468
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Διαμονή
Where to stay
Σούλα –Ενοικιαζόμενα
Soula –Rent Rooms
Υπεύθυνος: Σ. Σιδηροπούλου
Manager: S. Sidiropoulou
Τ. +30 23230 41117
M.+30 6978 865306
Παρωραία –Boutique Rooms
Paroraia –Boutique Rooms
Υπεύθυνος: Ι. Ευσταθιάδης
Manager: I. Efstathiadis
Τ/F. +30 23230 43001
M.+30 6973 980587
E. paroraia@hotmail.com
W. www.paroraia.gr
www.hamam-agistro.gr
Κυρα Μαρία –Ξενώνας
Kira Maria –Guesthouse
Υπεύθυνος: Μ. Ευσταθιάδου
Manager: M. Efstathiadou
Τ. +30 23230 41144
E. kiramariarestaurant@gmail.com
W. www.kiramaria.gr
Ανθούλα –Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Anthoula –Rent Rooms
Υπεύθυνος: Α. & Α. Αργυρούδη
Managers: A. & A. Argiroudis
Τ. +30 23230 41067
M.+30 6974 203418
+30 6979 343025
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Άγκιστρο –Ξενοδοχείο
Agkistro –Hotel
Υπεύθυνος: Τ. Γεωργιάδου 		
Manager: T. Georgiadou
Τ. +30 23230 28518
F. +30 23230 41270
M.+30 6947 156570
E. mercedesgeorgiadis@hotmail.gr

Τούλα –Καταλύματα
Toula –Accommodation
Υπεύθυνοι: Ι.Αργυρούδης & Τ. Ιακώβ
Managers: I. Argiroudis & T. Iakov
Τ. +30 23230 41005
M.+30 6979 590048
+30 6974 544737
E. argiroudis73@hotmail.com

Tα Πέτρινα –Ξενώνας
Ta Petrina –Guesthouse
Υπεύθυνος: M. Κωνσταντινίδου
Manager: Μ. Konstantinidou
Τ. +30 23230 43030
M.+30 6987 110665
E. info@petrina-agkistro.gr
W. www.petrina-agkistro.gr

Το Ξύλινο Χωριό –Resort
To Xilino Horio –Resort
Υπεύθυνος: Ε. Μπάδας
Manager: E. Mpadas
Τ. +30 23230 41008 / 41033
F. +30 23230 41022
E. info@toxilino.gr
W. www.toxilino.gr

Το σπίτι του Κωστή –Ξενώνας
Kostis House –Guesthouse
Υπεύθυνοι: Κ. & Π. Ιωαννίδης
Managers: K. & P. Ioannidis
Τ. +30 23230 41180
F. +30 23230 41260
M.+30 6974780751
+30 6976030659
E. cost-ioa@otenet.gr
W. www.toarchontikotoukosti.gr

Εύη Μαρία –Ξενώνας
Evi Maria –Guesthouse
Υπεύθυνος: Κ. Χριστοφορίδης
Manager: K. Christoforidis
Τ. +30 23230 28555
F. +30 23230 28556
M.+30 6974 408723
E. info@evimaria.gr
W. www.evimaria.gr

Ανέστης –Ξενώνας
Anestis –Guesthouse
Υπεύθυνος: Α. Σιδηρόπουλος
Manager: A. Sidiropoulos
Τ. +30 23230 41051
M.+30 6976 064649
E. xenonasAnesti@otenet.gr
Ο Γιώτης –Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Yotis –Rent Rooms
Υπεύθυνος: Γ. Αντωνιάδης 		
Manager: Y. Antoniadis
Τ. +30 23230 41087
M.+30 6976 905944

Το Αρχοντικό Του Κωστή
–Eco Boutique Hotel
Chateux Constantin
–Eco Boutique Hotel
Υπεύθυνοι: Κ. & Π. Ιωαννίδης
Managers: K. & P. Ioannidis
Τ. +30 23230 41180
F. +30 23230 41260
M.+30 6974 780751
+30 6976 030659
E. cost-ioa@otenet.gr
W. www.toarchontikotoukosti.gr
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Οικίες –Art Rooms
Ikies– Art Rooms
Υπεύθυνος: Σ. Λιάπη
Manager: S. Liapi
Τ. +30 23230 43010
M.+30 6981 301131
E. info@oikiesagistro.gr
W. www.oikiesagistro.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

USEFUL INFORMATION

EMERGENCY NUMBERS

Οδικώς με Κ.Τ.Ε.Λ:
Από Θεσσαλονίκη:
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης
Τ. +30 2310 526582
Από τις Σέρρες:
ΚΤΕΛ Σερρών
Τ. +30 23210 36731
Από Σιδηρόκαστρο:
ΚΤΕΛ Σιδηροκάστρου
Τ. +30 23230 22221

Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου:
Τ. +30 23233 50000
Περιφερειακό Iατρείο
Αγκίστρου:
Τ. +30 23230 41289
Φαρμακείο Παπλάς Παναγιώτης
(συνοριακός σταθμός
Προμαχώνα):
Τ. +30 23230 41131
M. +30 6976 685996
E. paplas@live.com
Αστυνομικό Τμήμα
Σιδηροκάστρου:
Τ. +30 23230 23333
Πυροσβεστική Υπηρεσία:
Τ. +30 23230 25199
Δημαρχείο Σιδηροκάστρου
(νομός Σιντικής):
Τ. +30 23233 50200/50216

By bus:
From Thessaloniki:
KTEL Thessaloniki
Τ. +30 2310 526582
From Serres:
KTEL Serres
Τ. +30 23210 36731
From Sidirokastro:
KTEL Sidirokastro
Τ. +30 23230 22221

Health Center of Sidirokastro:
Τ. +30 23233 50000
Regional Infirmary of
Agkistro:
Τ. +30 23230 41289
Pharmacy,
owner Paplas Panayotis
(at Promachonas border station):
Τ. +30 23230 41131
M. +30 6976 685996
E. paplas@live.com
Police Station of
Sidirokastro:
Τ. +30 23230 23333
Fire Service:
Τ. +30 23230 25199
Town Hall Sidirokastro
Municipality of Sintiki:
Τ. +30 23233 50200/50216

Σιδηροδρομικώς:
Από Θεσσαλονίκη:
Σιδηροδρομικός Σταθμός
Θεσσαλονίκης
Τ. +30 2310 517517
Από Αλεξανδρούπολη:
Σιδηροδρομικός Σταθμός
Αλεξανδρούπολης
Τ. +30 25510 26395
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By train:
From Thessaloniki:
Thessaloniki Railway Station
Τ. +30 2310 517517
From Alexandroupoli:
Alexandroupoli Railway Station
Τ. +30 25510 26395
* KTEL: Long-distance buses, operated
by regional collectives
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agkistro.gr
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