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Διακοπές στην Πρέβεζα:  
Το νησί της Ηπείρου υπόσχεται ένα μαγικό καλοκαίρι

Αν δεν την έχετε επισκεφτεί,  πραγματι-
κά δεν ξέρετε τι χάνετε - η Πρέβεζα δι-
εκδικεί επάξια τον τίτλο της αρχόντισσας 
από άποψη αισθητικής και γαλαντόμου 
φιλοξενίας. Χτισμένη ώστε να βλέπει 
τόσο το μαγικό Ιόνιο  όσο και τον Αμβρα-
κικό, η πόλη με τα νεοκλασικά κτίρια, τα 
λιθόστρωτα καλντερίμια και τον γραφι-
κό παραλιακό πεζόδρομο φαντάζει (και 
είναι) ο ιδανικός προορισμός καλοκαιρινών διακοπών για όσους 
σκέφτονται εναλλακτικά και αποφεύγουν τα νησιά, αλλά δεν θέ-
λουν να απαρνηθούν το δίπτυχο ήλιος- θάλασσα.

Πριν λίγες ημέρες, με στόχο την προβολή της Πρέβεζας, ο Δή-
μος, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) για 
δημοσιογράφους και ταξιδιωτικούς πράκτορες από την Ελληνική 
αγορά, προκειμένου να τους συστήσει  την πανέμορφη θαλασσι-
νή πολιτεία -που πολλοί δικαίως αποκαλούν το «νησί της Ηπεί-
ρου»- και τα κρυφά διαμάντια της.

Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι έφυγαν ενθουσιασμένοι από την 
πρωτότυπη βιωματική εμπειρία, αφού απόλαυσαν μεταξύ άλ-
λων εξαιρετική θαλασσινή κουζίνα, ξενάγηση  στην αρχαία Νι-
κόπολη και μια μοναδική βόλτα με το καΐκι κατά τη διάρκεια της 
οποίας γνώρισαν τα δελφίνια του Αμβρακικού και τους ψαρά-
δες των νταλιανιών.

Η Πρέβεζα είναι μια μοναδική πόλη που στην καρδιά της κρύβει 
μια αρχαία πολιτεία τη Νικόπολη, άριστα διατηρημένη, ενώ επι-
πλέον έχει και ιδιαίτερο γαστρονομικό ενδιαφέρον: στο περίφη-

μο Σαϊτάν Παζάρ και στα πλακόστρωτα 
δρομάκια της με τις βουκαμβίλιες βρί-
σκονται συγκεντρωμένα τα καλύτερα 
μεζεδοπωλεία και ταβέρνες. Είναι γνω-
στό, άλλωστε, πως  ο Αμβρακικός είναι 
πλούσιος σε πεντανόστιμα ψάρια κυρί-
ως σε σαρδέλες, γαύρους, τσιπούρες 
και φαγκριά, αλλά και γαρίδες. Στη χα-
ρούμενη διάθεση των επισκεπτών συμ-

βάλλει επίσης πολύ και η υπέροχη θάλασσα: η Πρέβεζα διαθέτει 
την μεγαλύτερη συνεχόμενη παραλία μήκους 26 χιλιομέτρων με 
γαλαζοπράσινα νερά γαλαζοπράσινα και  μοναδικά ηλιοβασιλέ-
ματα, ενώ οι χρυσαφένιες ακτές στο Μονολίθι και στο Κανάλι εί-
ναι απλά ξελογιάστρες. Αν και η ομορφιά της αναδεικνύεται κα-
λύτερα το καλοκαίρι, σε κάθε περίπτωση πάντως η πόλη διαθέτει 
όλα τα προσόντα ώστε να αναδειχθεί τουριστικός και γαστρονο-
μικός προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου.

Με την παραπάνω άποψη συμφώνησαν τόσο οι δημοσιογράφοι 
που εκπροσώπησαν διακεκριμένα ΜΜΕ, όσο και οι τουριστικοί 
πράκτορες  από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία: η εμπειρία όπως 
δήλωσαν θα τους ακολουθεί και σίγουρα θα επιστρέψουν. 

I N F O
Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου είναι η αρχή εντός προγράμματος 
ανάπτυξης του τουρισμού και διαμόρφωσης της τουριστικής και 
γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής και η διοργάνωση του τα-
ξιδιού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την 
εταιρεία CK Strategies


