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ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
RIDE MAP

PORT 
ΛΙΜΑΝΙ

1

WHITE TOWER
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

2

PERAIA
ΠΕΡΑΙΑ

3

NEI EPIVATES
N. ΕΠΙΒΑΤΕΣ

4

Aνά διαδροµή: 3,50€ Per ride: 3,50€

Μειωµένο εισιτήριο: 2,50€ Reduced price: 2,50€

Από Νέους επιβάτες, Περαία / From Νei Epivates, Perea

Κωσταντής / Kostadis 10:00   12:30   15:30   18:00   20:30   

Άγιος Γεώργιος / Agios Georgios 11:00    14:00   17:00   19:30   21:30   

Κωσταντής / Kostadis 11:00     13:30   17:00   19:30   21:30   

Άγιος Γεώργιος / Agios Georgios 09:30   12:30   15:00   18:00   20:30   

Από Θεσσαλονίκη / From Thessaloniki

Χρονος διαδροµής 50 λεπτά Ride duration 50 min

Daily DeparturesΑναχωρίσεις Καθηµερινά

Ticket priceΤιµή εισιτηρίου



Nei Epivates, also known as Baxes and Baxe Tsiflik, has been 
a place of summer vacations for Thessalonians since 1928, 
due to regular sea transportation. Hundreds of people came 
every morning from Thessaloniki for a day at the sea and 
an evening at the seaside taverns and restaurants. Countless 
tables near the sea and a Blue Flag beach confirm that this 
tradition is still followed! 

Many Thessalonians live permanently in Perea, because 
it is a beautiful, picturesque small seaside town, with crystal 
clear waters awarded with a Blue Flag, very close 
to the metropolitan area of Thessaloniki. You must visit 
the great pedestrian zone, full of taverns on the seashore, 
serving fresh fish from Halkidiki!

Οι Νέοι Επιβάτες, γνωστοί και ως Μπαξές και Μπαξέ Τσιφλίκ, 
αποτελούν από το 1928 τόπο έλξης και θερινής παραθέρισης 
των Θεσσαλονικέων, λόγω και της τακτικής επικοινωνίας 
µε καραβάκια. Τα πρωινά τους τα περνούσαν στη θάλασσα 
και τα βράδια διασκέδαζαν στις παραθαλάσσιες ταβέρνες. 
Η Γαλάζια Σηµαία και τα αναρίθµητα τραπεζάκια µπροστά 
στο κύµα αποδεικνύουν ότι η παράδοση... συνεχίζεται!

Η Περαία αποτελεί επιλογή µόνιµης κατοικίας πολλών 
Θεσσαλονικέων, γιατί έχει το πλεονέκτηµα να είναι µία µικρή 
παραθαλάσσια πόλη, µε βραβευµένα µε Γαλάζια Σηµαία 
πεντακάθαρα νερά, αλλά, ταυτόχρονα πολύ κοντά 
σε µία µεγαλούπολη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. 
Σηµείο αναφοράς είναι ο µεγάλος της πεζόδροµος µε τις 
ψαροταβέρνες πάνω στην αµµουδιά µε µία τεράστια ποικιλία 
φρέσκων ψαριών απευθείας από τα νερά της Χαλκιδικής. 
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