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Местоположението на област Хасково се 
намира в югоизточната част на Южен 
централен район. Областта граничи с 
гръцката област Еврос. На територията ѝ 
има богато и интересно културно-истори-
ческото наследство, включващо архите-
ктурно-исторически паметници от антич-
ността и средновековието, археологически 
ценности, паметници от епохата на Възраж-
дането /манастири, стари къщи и църкви/, 
исторически места и др. Много мегалити са 
регистрирани в района на Странджа-Сакар 
и Източните Родопи, както и много монумен-
тални каменни тракийски гробници са 
разкрити в областта.

Област Хасково спада към един от петте 
лозаро-винарски райони - Южният лозаро-ви-
нарски район. Богат на лозя, районът е 
известен с червените си вина с уникални 
сортове - червен мискет, димят, рубин, 
мавруд и памид. На територията на област 
Хасково се отглеждат и множество тради-
ционни винени сортове като мерло, шардо-
не, каберне совиньон, сира, кабарне фран.

Област Еврос е една от най-големите в 
Гърция и се намира в североизточния ѝ край 
в особено стратегическа точка. Еврос се 
характеризира с  особена природна красота 
- делтата на река Еврос, гората на Дадия, 
Самотраки и важни културни паметници от 
исторически и археологически характер, 
прекрасни плажове и модерни туристически 
обекти, но и с алтернативни форми на 
туризъм. Препитанието в региона и до днес 
съхранява вековните традиции на  производ-
ството на коприна и прекрасните занаяти 
в Суфли.

Еврос е част от винения маршрут на Диони-
сос, последният от винените маршрути на 
Северна Гърция. Днес на винената карта на 
Еврос най-голямата част от лозята са 
разположени в  Суфли и Орестиада, докато 
лозя и производството на вино се намират 
и в общината Александруполис. От 2010 г. 
логото за "обозначаване на произход“ бележи 
винарските продукти от регион на Еврос.

Haskovo is located in the southeastern part of 
Bulgaria’s South Central region. It is bordering 
with the Greek Evros region. The region of Hasko-
vo boasts a rich and interesting cultural and 
historical heritage, including architectural and 
historical monuments from antiquity and the 
Middle Ages, valuable archeological finds, 
monuments from the National Revival Period 
(monasteries, old houses and churches), histori-
cal places and others. Many megalithic 
structures have been registered in the area of 
Straja-Sakar Mountains and the Eastern 
Rhodopes and a big number of monumental 
stone Thracian tombs have been discovered in 
the area.

Haskovo Region belongs to one of the five 
wine-growing regions - the Southern wine-grow-
ing region. Rich in vineyards, the area is known 
for its red wines with unique varieties - red 
misket, dimyat, rubin, mavrud and pamid. Many 
traditional wine varieties such as Merlot, 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Cabernet Franc are grown on the territory of 
Haskovo region.

Evros regional unit is one of the largest in Greece 
and is located at the northeast part of Greece at 
a particularly strategic point. Its natural beauties 
such as the Evros River Delta, the Forest of 
Dadia, Samothraki and important monuments of 
historical and archaeological interest, character-
ize Evros. There are wonderful beaches, modern 
tourist sites, and alternative forms of tourism. 
The livelihood of the region still holds the 
centuries-old traditions of silk production and 
fine crafts in Soufli.

Evros is the place of the Dionysos Wine Route, 
the last of the Wine Routes of Northern Greece. 
Today, on the wine map of Evros, the largest part 
of the vineyards  are located in the municipal 
units of Soufli and Orestiada while vineyards and 
wine production are also found in the municipal-
ty of Alexandroupolis. From 2010, the "designa-
tion of origin logo" mark the wine products from 
the Evros region.
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