
Οι 21 Δσρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας (EDEN) 
στον «Σοσρισμό και στην Ανάπλαση Φσσικών 
Υώρων»  

ΑΤΣΡΙΑ – Πόλη Gmünd / Καρινθία 

Φπηεκέλε ζηελ πξάζηλε θνηιάδα ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ηνπ Nockberge, ε πφιε 
Gmünd είλαη κηα ζεκαληηθή ηζηνξηθή Δπξσπατθή Πεξηηνηρηζκέλε Πφιε, γλσζηή ζηνπο 
ληφπηνπο θαη σο «πφιε ησλ θαιιηηερλψλ». Χάξε ζηηο πξνλνεηηθέο θνηλνηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο, 15 απφ ηα κεζαησληθά θηήξηα ηεο πφιεο 
αλαζηειψζεθαλ πξνζεθηηθά θαη κεηαηξάπεθαλ ζε θαιιηηερληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 
πξάζηλνπο ρψξνπο πνπ θηινμελνχλ ηνπηθά θαη δηεζλή έξγα αξηζηνηερλψλ 
ρεηξνηερλψλ, θαιιηηερλψλ θαη γιππηψλ. Σν πεξηβάιινλ ηνπίν είλαη παξάδεηζνο γηα 
νδνηπφξνπο θαη πνδειάηεο. 

www.stadtgmuend.at 

ΒΔΛΓΙΟ - Marche-en-Famenne 

Ζ μερσξηζηή θνηλφηεηα Marche-en-Famenne θαη ηα ρσξηά ηεο, πνπ κπνξνχλ λα 
εμεξεπλεζνχλ είηε κε δίηξνρν είηε κε παξαδνζηαθή ηππήιαηε άκαμα, πξνζθέξνπλ 
ζηνπο επηζθέπηεο ιάηξεηο ηεο ηζηνξίαο γλψζεηο γηα απηήλ ηελ εκπνξηθή πφιε ηνπ 
13νπ αηψλα. Σα αλαζηεισκέλα θηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ νρπξφ πχξγν ηνπ 
Juniesse, πνπ είλαη ηψξα ζρνιή νξγαλνπνηίαο, ην Old Granary House θαη ην παιηφ 
κνλαζηήξη Carmes θαζψο θαη ην Κάζηξν Jemeppe κε ηνπο παξακπζέληνπο πχξγνπο 
ηνπ θαη ηελ ηάθξν ηνπ. Ζ Marche-en-Famenne έρεη λεαξφ θαη δπλακηθφ πιεζπζκφ 
πνπ είλαη πεξήθαλνο γηα ηελ πινχζηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηνπ. 

www.maisontourisme.nassogne.marche.be 

ΚΡΟΑΣΙΑ - Pustara Višnjica 

Απηφ ην φκνξθν θαη εθηεηακέλν ηππνηξνθείν ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ Αλαηνιηθή 
ιαβνλία πεξηβάιιεηαη απφ δάζε θιακνπξηψλ, θαζηαληψλ θαη ζθελδακλψλ. Σν 
Pustara Višnjica απνηειεί ζήκεξα ην κφλν ελ ιεηηνπξγία Pustara, ή ηππνηξνθείν, 
πνπ απνκέλεη ζηελ Κξναηία. Ο αγξνηνπξηζκφο αθκάδεη ζε απηή ηελ ειάρηζηα γλσζηή 
πεξηνρή φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηνπηθά βφηαλα, ζπφξνη θαη θπηά, αλαβηψλεη ε 
παξαδνζηαθή θνζκεκαηνπνηία θαη πξνζθέξνληαη ζηνλ επηζθέπηε πνιιέο πγηεηλέο 
ππαίζξηεο ελαζρνιήζεηο, απφ ηππαζία έσο πνδειαζία.  

www.visnjica.hr 

ΚΤΠΡΟ - Καλοπαναγιώτης  

Ο Καινπαλαγηψηεο, θνληά ζηηο ζεξκέο πεγέο ηηο νπνίεο επηζθέθηεθαλ ν Βαζηιηάο 
νινκψληαο θαη νη Βπδαληηλνί ζηελ αξραηφηεηα, είλαη έλα εηδπιιηαθφ θππξηαθφ νξεηλφ 
ρσξηφ πνπ αλαξξηράηαη ζηα άγξηα πςψκαηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνφδνπο. Μηα 
πξαγκαηηθή γαιήλε νιηθήο απφδξαζεο είλαη δηάρπηε ζηελ αηκφζθαηξα απηήο ηεο 
εθπιεθηηθήο πφιεο. Σα αξραία παξεθθιήζηα ηεο, ηα κνλαζηήξηα ηεο θαη νη θαηνηθίεο 
ηεο έρνπλ ππνζηεί πξνζεθηηθή αλαζηήισζε, θαη ηψξα ζηεγάδνπλ εληππσζηαθέο 
ζπιινγέο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη κνπζεία ηνπηθήο ηζηνξίαο. Οη επηζθέπηεο έξρνληαη 
γηα λα ραιαξψζνπλ ζηα ηακαηηθά ινπηξά, λα απνιαχζνπλ έλα εηξεληθφ θπζηθφ ηνπίν 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ πεδνπνξία ζηα κνλνπάηηα πνπ πεξηβάιινπλ 
ηνλ Καινπαλαγηψηε.  

www.kalopanayiotis.com 

http://www.stadtgmuend.at/
http://www.maisontourisme.nassogne.marche.be/
http://www.visnjica.hr/
http://www.kalopanayiotis.com/
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ΣΔΥΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ – Slovácko 

Κάληε κία βφιηα ζην αλαζηεισκελν θαη φκνξθα δηαηεξεκέλν θαλάιη ησλ 65 κηιίσλ, 
ην Καλάιη Bat’a. Σν θαλάιη ειίζζεηαη ζηα πινχζηα δάζε θαη ηα ρινεξά ηνπία ηνπ 
Slovácko, ελψ ζε φιε ηε δηαδξνκή ζπλαληάεη θαλείο κνπζεία θαη κλεκεία, ηα νπνία 
αλαδεηθλχνπλ ηελ πινχζηα θιεξνλνκηά απηήο ηεο κεηαιιεπηηθήο θαη νηλνπνηεηηθήο 
πεξηνρήο. Απηή είλαη ε πφιε ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ "verbunk", πνπ βξαβεχηεθε 
κε ηε δηάθξηζε UNESCO ην 2005, θαζψο θαη κεξηθψλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο θαη 
αξραηφηεξνπο ακπειψλεο ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο. Απνιαχζηε έλα γεπζηηθφ ηαμίδη 
ζε απηήλ ηελ φκνξθε πεξηνρή, αλαθαιχςηε ηνπο νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο ηεο 
Μνξαβίαο θαη ηηο γνηζηθέο δνκέο, φπσο ην εληππσζηαθφ Κάζηξν Buchlov.  

www.slovacko.cz 

ΔΘΟΝΙΑ – Δθνικό Πάρκο των Αρτοντικών Lahemaa 

Σξία αξρνληηθά, θαζέλα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 
επνρέο, αιιά κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζηπι πνπ απερεί ην εζζνληθφ κεγαιείν θαη ηελ 
θιαζζηθή κπαξφθ αξρηηεθηνληθή, βξίζθνληαη ζηελ έλδνμε «γε ησλ θφιπσλ» (“land of 
bays”) ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Lahemaa. Καη ηα ηξία αξρνληηθά, αλαθαηληζκέλα κε 
ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ, πξνζθέξνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο 
δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο – ην Vihula είλαη κηα ιέζρε ηεο πςειήο θνηλσλίαο θαη ζπα, ην 
Palmse έλα ππαίζξην κνπζείν, ην Sagadi έλα ρνιείν ηεο Φχζεο θαη Γαζηθφ 
Μνπζείν. ηε γεηηνληά απηψλ ησλ θνκςψλ θηεξίσλ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 
επηζθεθηνχλ ην αηκνζθαηξηθφ Viru Bog ή λα θάλνπλ κηα βφιηα κε έλα πινηάξην ησλ 
Βίθηλγθ ζην κηθξφ παξαζαιάζζην ρσξηφ Kasmu. 

www.sagadi.ee, www.palmse.ee, www.vihulamanor.com 

ΓΑΛΛΙΑ – Roubaix 

Μέινο ηνπ πινχζηνπ ηξηγψλνπ πθαληνπξγίαο Lille-Roubaix-Tourcoing ηεο 
βηνκεραληθήο επνρήο ζηε βφξεηα Γαιιία, ην Roubaix έρεη ππνβιεζεί ζε εληππσζηαθφ 
αζηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο γηα λα γίλεη κηα δσεξή, θαιιηηερληθά δξαζηήξηα πφιε 
ρηηζκέλε ζε βηψζηκεο βάζεηο. Πνιιά θηήξηα βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο ρξήζεο έρνπλ 
κεηακνξθσζεί – ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην είλαη ηψξα κνπζείν θαιψλ ηερλψλ, έλα 
παιηφ γθαξάδ είλαη ηψξα αλεμάξηεην ζέαηξν. Έλα πξφγξακκα ελνηθίαζεο 
πνδειάησλ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα μεθχγνπλ απφ ηελ πφιε ζηνπο 
αλαδηακνξθσκέλνπο πξάζηλνπο ρψξνπο ηεο πφιεο. 

www.roubaixtourisme.com 

ΔΛΛΑΓΑ – Γήμος Γελυών 

Έδξα ηνπ γλσζηνχ «Μαληείνπ» θαη, ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, ηνπνζεζία ηνπ 
«θέληξνπ ηνπ ζχκπαληνο», νη Γειθνί έρνπλ καθξά θαη κπζηεξηψδε ηζηνξία θαζψο 
θαη απίζηεπηα γξαθηθφ ηνπίν, κε θαζαξέο παξαιίεο ζεκαζκέλεο κε ηε Γαιάδηα 
εκαία θαη κε πινχην αξραηνινγηθψλ εξεηπίσλ. ηα πνιιά ζρέδηα αλάπιαζεο ζηνπο 
Γειθνχο πεξηιακβάλνληαη: ε αλαζηήισζε ησλ βπξζνδεςείσλ ειηθίαο αηψλσλ ζηε 
ζπλνηθία Χάξκαηλα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Άκθηζζαο κε ρξήζε 
βηψζηκσλ δνκηθψλ ηερληθψλ. Δίηε ζαο αξέζνπλ ηα πεξηπεηεηψδε ππαίζξηα αζιήκαηα 
είηε πξνηηκάηε ηελ πεξηήγεζε ζε ηεξά εδάθε αξραίσλ λαψλ, ακθηζεάηξσλ ή ζηαδίσλ 
– νη Γειθνί ηα έρνπλ φια.   

www.delphi.gr 

 

http://www.slovacko.cz/
http://www.sagadi.ee/
http://www.palmse.ee/
http://www.vihulamanor.com/
http://www.roubaixtourisme.com/
http://www.delphi.gr/
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ΟΤΓΓΑΡΙΑ – Mecsek 

Σν Mecsek είλαη κηα πξάζηλε πφιε ζηε λφηηα Οπγγαξία, κε κεζνγεηαθφ ήπην θιίκα 
πνπ επηηξέπεη ηελ επδνθίκεζε ησλ ζχθσλ, ησλ ακπγδάισλ θαη ησλ ακπειηψλ. Με 
πνιιέο ξσκατθέο πφιεηο θαη αξραίνπο ρψξνπο ειηθίαο πνιιψλ αηψλσλ ηξηγχξσ, 
πνιινί απφ ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο ρψξνπο ηνπ Mecsek έρνπλ απνθηήζεη λέα δσή. 
Μεηαμχ απηψλ είλαη ηψξα έλα δηάζεκν εξγνζηάζην πνξζειάλεο θαη θέληξν ηερλψλ, 
έλα μελνδνρείν κέζα ζε έλα κνλαζηήξη Βελεδηθηίλσλ κνλαρψλ γλσζηφ γηα ηηο 
ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. ηελ πφιε Mohács, ιακβάλεη ρψξα εηεζίσο έλα 
ζπλαξπαζηηθφ θαξλαβάιη, θαη νη απέξαληεο, ειάρηζηα εμεξεπλεκέλεο ζπειηέο Trió 
ζηελ πεξηνρή απνηεινχλ έλα θπζηθφ ζαχκα. Οη ιίκλεο Orfű ζηε κέζε ησλ ππθλψλ 
δαζψλ αμίδνπλ επίζεο λα ηηο επηζθεθηείηε.  

www.mecsekimeglepetesek.hu 

ΙΛΑΝΓΙΑ – Γήμος Stykkishólmur  

Απηφ ην ραξηησκέλν ςαξνρψξη ρηηζκέλν ζηε δπηηθή άθξε ηεο Ηζιαλδίαο είλαη αληίθξπ 
ζηε ρεξζφλεζν Westfjords - αλάκεζά ηνπο κεζνιαβεί σθεαλφο. Καζψο ν θιάδνο ηεο 
αιηείαο πεξλάεη χθεζε, ην ρσξηφ ηνπ Stykkishólmur εθάξκνζε έλα ζρέδην 
αλάπιαζεο γηα λα πξνσζήζεη ηνλ ηνπξηζκφ, ελψ παξάιιεια έδσζε έκθαζε ζηελ 
αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα παιηά ζπίηηα ησλ ςαξάδσλ 
αλαθαηλίζηεθαλ θαη άλνημαλ σο μελψλεο, πξνζθέξνληαο εξγαζία ζηνπο λένπο πνπ 
επηιέγνπλ ηψξα πηα λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν θαη λα θαισζνξίδνπλ ηνπο 
επηζθέπηεο αληί λα θεχγνπλ απφ ην ρσξηφ. Σα θηφξδ απνηεινχλ βαζηθφ πφιν έιμεο 
ζ’ απηήλ ηελ απφκαθξε, άγξηα πεξηνρή, φπσο θαη ην κνπζείν ηνπ Ζθαηζηείνπ θαη ην 
κνπζείν ηνπηθήο ιανγξαθίαο. Διάηε εδψ, γηα λα μεθχγεηε απφ ηε θνχξηα θαη λα 
βξείηε έλαλ πην αξγφ ξπζκφ δσήο. 

www.stykkisholmur.is, www.snaefellsnes.com, www.west.is 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ - The Great Western Greenway, Co Mayo 

Σν Great Western Greenway είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνδειαηνδξφκνπο 
ηεο Δπξψπεο. Απηή ε εληππσζηαθή δηαδξνκή πξνζθέξεη 42 ρηιηφκεηξα καγεπηηθψλ 
ηνπίσλ ζηεξηάο θαη ζάιαζζαο, πνπ αγθαιηάδνπλ ηελ άγξηα αηιαληηθή αθηή ηνπ 
County Mayo. εκαληηθά κλεκεία πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηνλ πξψελ ζηδεξφδξνκν 
έρνπλ ηψξα αλαπιαζηεί θαη είλαη θαη πάιη αλνηρηά, φπσο ην γλσζηφ βηθησξηαλφ 
μελνδνρείν Mulranny. Θαπκάζηε ην αξρηπέιαγνο ζην Clew Bay, ηελ απφθξεκλε 
νξνζεηξά Nephin θαη ηηο παξαιίεο κε ζήκαλζε γαιάδηαο ζεκαίαο θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο.  

www.mulranny.ie, www.greenway.ie,  

ΙΣΑΛΙΑ – Montevecchio, Γήμος Guspini 

Ζ λνηηνδπηηθή αθηή ηεο αξδελίαο είλαη έλα ηηαιηθφ θαινθαηξηλφ εηδχιιην. Δθηφο απφ 
ηηο ηέιεηεο, ζαλ θαξη-πνζηάι, παξαιίεο ηεο, ηνπο ειαηψλεο ηεο θαη ηα ειηφινπζηα 
βνπλά ηεο, έρεη θαη ην Montevecchio. Δίλαη έλα ρσξηφ θαη νηθνινγηθφ κνπζείν ζηελ 
πεξηνρή ησλ παιαηφηεξσλ νξπρείσλ ηεο Ηηαιίαο, πνπ αλαζηειψζεθε γηα λα γίλεη έλα 
ζεκαληηθφ θέληξν θιεξνλνκηάο, πξνζθέξνληαο κηα καηηά ζε απηήλ ηελ μεραζκέλε 
πηπρή ηεο βηνκεραληθήο ηζηνξίαο ηεο αξδελίαο. Σν κνπζείν θαη ρσξηφ πξνβάιιεη 
αγξνηηθέο ηέρλεο, ηελ ηζηνξία εμφξπμεο θαη ηνπηθέο ιηρνπδηέο πνπ παξάγνληαη βάζεη 
παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ. Σν ρσξηφ θηινμελεί επίζεο πνιιά ηνπηθά θεζηηβάι θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.   

www.minieramontevecchio.it 

http://www.mecsekimeglepetesek.hu/
http://www.stykkisholmur.is/
http://www.snaefellsnes.com/
http://www.west.is/
http://www.mulranny.ie/
http://www.greenway.ie/
http://www.minieramontevecchio.it/
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ΛΔΣΟΝΙΑ – Υωριό Ligatne  

Σν ρσξηφ Ligatne αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηελ ραξηνπνηία ηνπ. Πξφθεηαη γηα ηελ 
παιαηφηεξε ελ ιεηηνπξγία ραξηνπνηία ζηε Λεηνλία θαη ηε κνλαδηθή πνπ παξάγεη ραξηί 
ζηε ρψξα. ηηο κέξεο ηεο αθκήο ηεο πεξηιακβάλνληαλ ζην πειαηνιφγηφ ηεο νη Ρψζνη 
ηζάξνη. ήκεξα ε ραξηνπνηία είλαη αθφκε ην επίθεληξν ηνπ ρσξηνχ, θαζψο παξάγεη 
αλαθπθισκέλν ραξηί θαη ζηεξίδεη ηελ αλάπιαζε ηνπ Ligatne. Πεξηηξηγπξηζκέλν απφ 
θπκαηηζηνχο ιφθνπο θαη ξνδαινχο ακκφινθνπο, ην ρσξηφ Ligatne θαη ε ραξηνπνηία 
ηνπ είλαη ηψξα αλνηρηά γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζέινπλ λα αλαθαιχςνπλ απηή ηελ 
παιηά ηέρλε, λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ θαη, θπζηθά, λα 
απνιαχζνπλ ην Δζληθφ Πάξθν Gauja θαη ηελ πξνζηαηεπφκελε ρισξίδα θαη παλίδα 
ηνπ κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Ligatne. 

www.visitligatne.lv 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ – Έπασλη τοσ Rokiškis  

Απηή ε πξψελ θαηνηθία ηνπ Κφκε Ignotas Tyzenhauzas, ε θνκςή, επηβιεηηθή έπαπιε 
ζηελ πφιε Rokiškis, βξίζθεηαη αλάκεζα ζε παλέκνξθνπο θήπνπο. Σα πξνζεθηηθά 
αλαθαηληζκέλα δσκάηηα ηεο θαη νη πνιηηηζηηθέο βξαδηέο ηεο ειθχνπλ ηφζν ληφπηνπο 
φζν θαη μέλνπο επηζθέπηεο. ηεγάδνληαο ηψξα θαη ην ηνπηθφ κνπζείν ηνπ Rokiškis, κε 
πεξηζζφηεξα απφ 77.000 ηερλνπξγήκαηα, βηβιία θαη θαιιηηερλήκαηα, ηα παιηά θηήξηα 
ηεο έπαπιεο θαη ηα βνεζεηηθά θηίζκαηα έρνπλ αλαθαηληζηεί ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ 
παιηά ηνπο πνιπηέιεηα. Δθεί ζηεγάδεηαη θαη ην παξάμελν Μνπζείν 
Χξηζηνπγελληάηηθσλ Φαηλψλ, ηδαληθφ γηα κηα ελαιιαθηηθή ρεηκεξηλή απφδξαζε. 

www.rokiskis.lt 

ΜΑΛΣΑ – Għarb 

ην ήζπρν ρσξηνχ Għarb, ζηελ άθξε ηνπ καιηέδηθνπ λεζηνχ Gozo, νη λένη κηινχλ 
αθφκε ηελ ηνπηθή δηάιεθην, θαη ζηα εζηηαηφξηα πξνζθέξνληαη παξαδνζηαθά γεχκαηα 
- έηζη δηαηεξνχληαη δσληαλέο δχν βαζηθέο παξαδφζεηο ηνπ Gozo. Ζ «Wied il Mielaħ», 
ή αιιηψο «αικπξή θνηιάδα», κηα θπζηθή ιεθάλε πινχζηα ζε ρισξίδα θαη παλίδα ε 
νπνία είρε εγθαηαιεηθζεί, έρεη αλαπιαζηεί επηηπρψο. Σα εξεηπσκέλα ηείρε πνπ 
πεξηβάιινπλ ηελ θνηιάδα έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί θαη ε θπζηθή βιάζηεζε έρεη 
απνθαηαζηαζεί. ην Għarb ππάξρνπλ, επίζεο, έλα ιανγξαθηθφ κνπζείν θαη πνιιέο 
γξαθηθέο, ηζηνξηθήο ζεκαζίαο εθθιεζίεο θαη βαζηιηθέο.  

www.gharbnet.com , www.lc.gov.mt 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ – Veenhuizen 

Μείλεηε έλα βξάδπ ζε πξψελ θειί θπιαθήο, αλ δεηάηε κηα ελαιιαθηηθή απφδξαζε 
ζηελ χπαηζξν. Σν Veenhuizen ήηαλ απνηθία θπιάθηζεο θαη αλακφξθσζεο πνπ 
κεηακνξθψζεθε κε αλάπιαζε ζε αλαπηπζζφκελν ρσξηφ αλνηρηφ ζηνπο ηνπξίζηεο. 
Σα παιηά θηήξηα ηεο θπιαθήο είλαη ζήκεξα μελψλεο, θέληξα πγείαο, ρψξνη έθζεζεο 
θαιιηηερλεκάησλ θαη κνπζεία. Απηή ε «Φηιαλζξσπηθή Δηαηξεία», πνπ ηδξχζεθε απφ 
έλαλ Οιιαλδφ ζηξαηεγφ ην 1822 σο θνηλφηεηα εξγαζίαο γηα αζηέγνπο θαη απφξνπο, 
απνηειεί ζήκεξα ζχκβνιν ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλφηεηαο θαη – ράξε ζηελ παξζέλα 
εμνρηθή ηνπνζεζία ηεο – ηζρπξφ πφιν έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ 
ελαιιαθηηθέο πνιηηηζηηθέο δηαθνπέο.  

www.veenhuizenboeit.nl, www.kopvandrenthe.nl 

http://www.visitligatne.lv/
http://www.rokiskis.lt/
http://www.gharbnet.com/
http://www.lc.gov.mt/
http://www.veenhuizenboeit.nl/
http://www.kopvandrenthe.nl/
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ΠΟΛΩΝΙΑ – Żyrardów 

Σν Żyrardów ήηαλ θάπνηε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εξγνζηαζηνππφιεηο ιεπθψλ εηδψλ 
ζηελ Δπξψπε, ρηηζκέλε κε θαηλνηφκν ζρέδην ζηε δεθαεηία ηνπ 1820, κε πξνζεθηηθφ 
ζρεδηαζκφ δξφκσλ θαη έλα πξαγκαηηθφ ρσξηφ γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο. ήκεξα, 
κε πξνζεθηηθή αλαζηήισζε, απηφ ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ππνδεηγκαηηθήο πφιεο ή 
θεπνχπνιεο έρεη γίλεη εξγνζηαζηαθφ κνπζείν, κε ηα παιηά θισζηνυθαληνπξγηθά 
εξγνζηάζηα κεηακνξθσκέλα ζε ζπίηηα, εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα, ρσξίο σζηφζν 
λα έρνπλ ράζεη ηα αξρηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δθεί θνληά, ε 
θσπειαζία, ε πνδειαζία θαη ε πεδνπνξία απμάλνπλ ηελ έιμε. 

www.zyrardow.pl, www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ – Φσσικό Πάρκο Faial  

Φαληαζηείηε λα ζθαξθαιψλεηε ηνλ αλελεξγφ, ζθεπαζκέλν κε βξχα θξαηήξα ελφο 
άιινηε εθξεθηηθνχ εθαηζηείνπ, ζε έλα λεζί φπνπ θπξηαξρνχλ ζειθηηθέο πξάζηλεο 
θνξπθέο. Σν Φπζηθφ Πάξθν Faial ζηηο Αδφξεο πξνζθέξεη απηά θαη πνιιά αθφκα. 
Μεηά απφ κηα εληαηηθή αλαθαίληζε, ην Πάξθν είλαη ζήκεξα πην πξνζβάζηκν απφ 
πνηέ ζηνπο ηνπξίζηεο. Πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά κνλνπάηηα, έλα θέληξν έξεπλαο θαη 
αλαθάιπςεο θαη νξγαλσκέλεο εθδξνκέο, γηα λα πξνβάιιεη ηα θαιχηεξα ηνπ Faial, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην εληππσζηαθφ εθαίζηεην Capelinhos. Σν Faial έρεη έλαλ 
θξπκκέλν ζεζαπξφ πνιιψλ κηθξψλ, γξαθηθψλ ρσξηψλ, ζηα νπνία ππάξρνπλ 
εληππσζηαθά κνπζεία θαη γθαιεξί, θαη εμαίζηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ 
δεζπφδνπλ επηβιεηηθέο εθαηζηεηαθέο θνξπθέο. 

www.parquesnaturais.azores.gov.pt/en/faial-eng 

ΛΟΒΔΝΙΑ – Idrija  

Δπηζθεθηείηε έλα κνπζείν ζακκέλν ζηε γε – ην κνπζείν εμφξπμεο ηεο Idrija κε πνιιά 
ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ ζηα θξέαηα, ψζηε νη επηζθέπηεο λα παίξλνπλ κηα ηδέα 
ηνπ πψο ήηαλ ε δσή ηελ επνρή ηεο αθκήο ηεο εμφξπμεο πδξαξγχξνπ. Μέξνο ελφο 
ζρεδίνπ πνπ έρεη σο ζθνπφ λα θέξεη ηνπξηζκφ ζηελ Idrija θαη λα ηηκήζεη ηελ 
εμνξπθηηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο, ε κεηακφξθσζε ηνπ νξπρείνπ ζε δσληαλφ 
κνπζείν έρεη απμήζεη ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ζε απηήλ ηελ 
ραξηησκέλε, παξαδνζηαθή ζινβέληθε αγξνηηθή πφιε. Ζ Idrija είλαη επίζεο γλσζηή 
γηα ηελ φκνξθε παξάδνζε παξαγσγήο δαληέιαο θαη πξνζθέξεη πνιιέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ην ςάξεκα, ε πεδνπνξία θαη ην θνιχκπη.  

www.idrija-turizem.si 

ΙΠΑΝΙΑ – Οικολογικό Πάρκο Trasmiera 

Μηα πξσηνβνπιία ηεο θνκεηείαο Arnuero ηεο πεξηνρήο Cantabria, ην Οηθνινγηθφ 
Πάξθν Trasmiera είλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ αλνηρηφ κνπζείν πνπ θαηαγξάθεη ηε δσή 
ησλ αικπξψλ ειψλ, ησλ αθηψλ θαη ηελ ηζηνξία απηήο ηεο ζεκαληηθήο θπζηθήο 
πεξηνρήο. Με έθηαζε 2.500 εθηάξηα (25.000 ζηξέκκαηα), ην πάξθν πεξηιακβάλεη 
αγξνηθίεο, έλαλ αλαζηεισκέλν κχιν θαη παξαηεξεηήξηα πηελψλ πνπ 
επαλαιεηηνπξγνχλ σο πνιηηηζηηθνί ρψξνη θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα. Εσληαλφ αξρείν 
ησλ εζίκσλ ςαξέκαηνο θαη γεσξγίαο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηδαληθφ κέξνο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ειφβησλ πηελψλ θαη άγξηαο παλίδαο, ην πάξθν επελδχεη ζηε θχζε 
βηψζηκα.  

www.ecoparquedetrasmiera.com 

http://www.zyrardow.pl/
http://www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl/
http://www.parquesnaturais.azores.gov.pt/en/faial-eng
http://www.idrija-turizem.si/
http://www.ecoparquedetrasmiera.com/
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ΣΟΤΡΚΙΑ - Hamamönü-Altındağ Ankara 

ηελ θαξδηά ηνπ ζθχδνληνο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Άγθπξα, βξίζθεηαη κηα ειάρηζηα 
γλσζηή πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη Hamamönü. Απνηεινχζε αθκάδνπζα ζπλνηθία ζηε 
δεθαεηία ηνπ 1920 θαη είρε ρηηζηεί κε κείγκα εηδψλ πνπ αληαλαθινχλ ηφζν ηε 
κνληέξλα ηνχξθηθε φζν θαη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξηθή αξρηηεθηνληθή. ήκεξα νη 
δξφκνη ηεο έρνπλ πεδνδξνκεζεί θαη 33 απφ ηα ηζηνξηθά ηεο θηήξηα έρνπλ 
αλαζηεισζεί θαη θαηαρσξεζεί σο πξνζηαηεπφκελα ζχκθσλα κε έλα λέν ζρέδην 
θιεξνλνκηάο. Δθπιεθηηθά masjuds (ρψξνη πξνζθπλήκαηνο) θαη ηδακηά, καγαδηά, 
αγνξέο θαη θαηνηθίεο ηελ θάλνπλ ζήκεξα έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα ληφπηνπο θαη 
ηνπξίζηεο, θαη ε δσεξή, δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα πνπ θάπνηε ππήξρε εδψ 
δσληαλεχεη θαη πάιη.   

www.altindag.bel.tr 

www.hamamonu.com.tr 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα EDEN θαη ηνπο 
πξνεγνχκελνπο παξαιήπηεο βξαβείσλ http://ec.europa.eu/eden 

http://www.altindag.bel.tr/
http://www.hamamonu.com.tr/
http://ec.europa.eu/eden

