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Γενικές πληροφορίες
Πως θα φτάσετε στον χώρο:

•
•
•

στον Αερολιµένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» και στην συνέχεια µε ιδιωτικό
λεωφορείο µέχρι τον χώρο (περίπου µισή ώρα).
Στον Διεθνή Κρατικό αερολιµένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και στην συνέχεια µε
ιδιωτικό λεωφορείο µέχρι τον κατασκηνωτικό χώρο (περίπου 3 ώρες).
Στον Κρατικό Αερολιµένα Αλεξανδρούπολης και στην συνέχεια µε ιδιωτικό λεωφορείο
µέχρι τον χώρο (περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά)

•

Από την Καβάλα µε υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας. Για οµάδες
συστήνεται να γίνεται κράτηση εισιτηρίων (περίπου 45 λεπτά). Κάνει στάση στον
κεντρικό δρόµο, σε απόσταση 10 λεπτών µε τα πόδια από τον κατασκηνωτικό χώρο.

•

Φτάνετε στην Ξάνθη µε τρένο και στην συνέχεια µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ξάνθης µε
προορισµό το Διαλεκτό. Κάνει στάση στον κεντρικό δρόµο.

Το Κατασκηνωτικό κέντρο «Διαλεκτό» απέχει
•

Από το Νοσοκοµείο Καβάλας: 41 χλµ, περίπου 30 λεπτά

•

Από το Νοσοκοµείο Ξάνθης: 20 χλµ, περίπου 20 λεπτά

•

Από το Κέντρο υγείας Χρυσούπολης: 14 χλµ, περίπου 12 λεπτά

•

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης: 14 χλµ, περίπου 12 λεπτά

•

Αστυνοµικό τµήµα Χρυσούπολης: 14 χλµ, περίπου 12 λεπτά
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Κατασκηνωτικός Χώρος- Εγκαταστάσεις

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Διαλεκτό» αποτελείται από 2 κτίρια, το κεντρικό και την κουζίνατραπεζαρία.
Στο κεντρικό κτίριο υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας σε εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο
(µε σκηνές).
Εσωτερικός χώρος: φιλοξενεί 40 ενήλικες σε δύο δωµάτια
Εξωτερικός χώρος: δυνατότητα διανυκτέρευσης µε σκηνές
Εσωτερικές τουαλέτες: 3
Εσωτερικά ντουζ : 3
Χώρος Ολοµέλειας: 40 άτοµα
Ζεστό νερό: Ναι
Θέρµανση: Ναι

Στο κτίριο της κουζίνας υπάρχει πλήρως εξοπλισµένος χώρος µαγειρείου που περιλαµβάνει:
επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα µε φούρνο και µάτια µαγειρέµατος, ψυγείο, καταψύκτη,
βραστήρα νερού, επαγγελµατική καφετιέρα, φούρνο µικροκυµάτων, κατσαρόλες, τηγάνια
όπως επίσης πιάτα και ποτήρια.
Εσωτερική τραπεζαρία: 40 άτοµα
Κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φλόγιστρων και καζανιών για
µαγείρεµα σε συγκεκριµένο χώρο στο εξωτερικό του κτιρίου όπως επίσης και εξωτερικές
βρύσες για πλύσιµο πιάτων και σκευών.
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Έκταση εξωτερικού χώρου: περίπου 9 στρέµµατα
Φυσική Περίφραξη: Από κυπαρίσσια και πεύκα
Φυσική σκιά: Ναι
Παγκάκια: Διάσπαρτα στον χώρο
Barbeque: 2 Εξωτερικά- χτιστά
Εξωτερικές βρύσες: Διάσπαρτες στον χώρο
Εξωτερικά ντουζ: Δυνατότητα προσωρινής κατασκευής (κατόπιν συνεννόησης)
Εξωτερικές τουαλέτες: Δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης (κατόπιν συνεννόησης)

Κόστος ανά άτοµο/ διανυκτέρευση: €5
Κόστος για µάγειρα ή catering: Δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας µε µάγειρα ή
catering, κατόπιν συνεννόησης.
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Δράσεις στην περιοχή

•

•

•

•

Πεζοπορία:
Στα στενά του Νέστου, παράλληλα µε τις γραµµές του τρένου. Η πρόσβαση γίνεται
µε λεωφορείο µέχρι το χωριό Γαλάνη (περίπου 10 λεπτά), όπου είναι η αφετηρία της
διαδροµής.
Στους καταρράκτες στον Λειβαδίτη της Ξάνθης. Η πρόσβαση γίνεται µε λεωφορείο
µέχρι το δασικό χωριό του Λειβαδίτη και στην συνέχεια µε πεζοπορία.

Καγιάκ ή rafting, zip line (flying fox), τοξοβολία, παρατήρηση πουλιών, κολύµπι στον
ποταµό Νέστο, µε αφετηρία το χωριό Γαλάνη. Πρόσβαση µε λεωφορείο (περίπου 10
λεπτά). Απαιτείται προηγούµενη συνεννόηση.
Περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δυνατότητα
πρόσβασης µε λεωφορείο. Περισσότερες πληροφορίες στο https://fdnestosvistonis.gr/

Υπάρχουν αρκετές παραλίες του Νοµού Καβάλας και Ξάνθης κοντά στον χώρο. Η
πρόσβαση γίνεται µε λεωφορείο.

Με ferry boat από την Κεραµωτή, έχετε την δυνατότητα να περάσετε απέναντι στο
νησί της Θάσου (περίπου 35 λεπτά). Η πρόσβαση στην Κεραµωτή γίνεται µε λεωφορείο
(περίπου 20 λεπτά).

Κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης µπορούν να γίνουν διάφοροι συνδυασµοί δράσεων στην
γύρω περιοχή, συµπεριλαµβανοµένου και ιδιωτικού λεωφορείου για τις διαδροµές που
αποφασίσετε.
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Υπεύθυνη επικοινωνίας για κρατήσεις και πληροφορίες: Μάγδα Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974075254
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