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Η θέση της περιφέρειας Χάσκοβο βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό μέρος της Νοτιοκεντρικής 
περιοχής της Βουλγαρίας. Συνορεύει με την 
περιφερειακή μονάδα του Έβρου. Η περιοχή έχει 
επίσης πλούσια και ενδιαφέρουσα πολιτιστικο-ι-
στορική κληρονομιά που συμπεριλαμβάνει αρχιτε-
κτονικο-ιστορικά μνημεία από την Αρχαιότητα και 
τον Μεσαίωνα, αρχαιολογικούς θησαυρούς, 
μνημεία από την εποχή της Αναγέννησης 
/μοναστήρια, παλιά σπίτια και εκκλησίες/, 
ιστορικούς τόπους κ.ά. Στην περιοχή της Στράντζα 
Σακάρ και στην Ανατολική Ροδόπη παρατηρούνται 
μεγαλιθικά μνημεία, όπως και θρακικοί τάφοι.

Η περιοχή του Haskovo ανήκει σε μία από τις πέντε 
αμπελουργικές περιοχές - τη νότια αμπελουργική 
περιοχή – της Βουλγαρίας. Πλούσια σε αμπελώ-
νες, η περιοχή είναι γνωστή για τα ερυθρά κρασιά 
της με μοναδικές ποικιλίες - κόκκινα μίσσετ, 
καπνό, ρουμπίνι, μαυρούδ και ομπιδ. Πολλές 
παραδοσιακές ποικιλίες κρασιού όπως Merlot, 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cira, Cabernet 
Franc καλλιεργούνται στην περιοχή του Χάσκοβο.

Ο Νομός 'Εβρου είναι από τους μεγαλύτερους της 
χώρας και βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο 
της Ελλάδας και σε ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο. 
Ο 'Εβρος χαρακτηρίζεται από τις φυσικές του 
ομορφιές αλλά και για τις περιοχές με ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος όπως το Δέλτα του ποταμού 
'Εβρου, το Δάσος της Δαδιάς, τη Σαμοθράκη αλλά 
και για τα σημαντικά μνημεία ιστορικού και αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος.
Υπάρχουν επίσης θαυμάσιες παραλίες και σύγχρο-
νες τουριστικές μονάδες αλλά προσφέρονται και 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Γη εύφορη και προικισμένη, με ένα ποτάμι να τη 
διατρέχει, να την χωρίζει, να την ενώνει, τον 
ποταμό Έβρο. Πολλές από τις ασχολίες των 
κατοίκων έχουν βαθιές ρίζες στο παρελθόν, όπως 
η παραγωγή μεταξιού στο Σουφλί και τα υπέροχα 
εργόχειρα.

Ο Έβρος είναι μέρος του Δρόμου του κρασιού του 
Διονύσου, το τελευταίο των Δρόμων του Κρασιού. 
Όσοι κάνουν διακοπές στον Έβρο, σε αυτές τις 
περιοχές θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή 
τους για οινοτουρισμό στον Έβρο, στον οποίο 
καταλήγει η Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου, 
μια από τις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού 
της Βόρειας Ελλάδας. Από το 2010, η ένδειξη ΠΓΕ 
Έβρος μπορεί οι χαρακτηρίζει κρασιά από όλη την 
περιοχή του Έβρου.

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.


