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Ανακαλύψτε 
την ευρωπαϊκή 
διαδρομή ιστορικών 
λουτροπόλεων
Μια πολιτιστική διαδρομή  
του Συμβουλίου της  
Ευρώπης από το 2010

Πολιτιστική διαδρομή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Λουτροπόλεων, είναι 
μία από τις 45 Διαδρομές που έχουν πιστοποιηθεί από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, και αφορούν θέματα που είναι 
σημαντικά για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. 
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών ξεκίνησε από 
το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987 με τη Διαδρομή του 
Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, ίσως την πιο διάσημη διαδρομή 
προσκυνητή της Ευρώπης, που επιλέχθηκε ως σύμβολο 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ταυτότητας. Όπως και 
η ίδια η Ευρώπη, το Compostela βασίστηκε σε μια κοινή 
ιστορία ανταλλαγών και συναντήσεων μεταξύ ανθρώπων 
με διαφορετικό υπόβαθρο, εθνικότητες και πεποιθήσεις. 
Έκτοτε, μονοπάτια και θεματικά δίκτυα, όπως η Διαδρομή 
Ιστορικών Λουτροπόλεων έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Η πιστοποίηση ως Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκό 
Σύνδεσμο Ιστορικών Λουτροπόλεων (EHTTA). Δίνει αξία 
στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών με άλλες 
πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
την προβολή των πολιτιστικών διαδρομών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω του έργου του προγράμματος και του 
διαλόγου που προωθεί μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων 
και τουριστικών φορέων. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του 

Συμβουλίου της Ευρώπης ενθαρρύνουν τους επισκέπτες 
να κάνουν «ένα ταξίδι μέσα στο χώρο και στο χρόνο» 
για να κατανοήσουν την κοινή και ζωντανή πολιτιστική 
κληρονομιά της Ευρώπης. Όλες οι διαδρομές του 
Προγράμματος είναι πιστοποιημένες από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης και επαναξιολογούνται κάθε λίγα χρόνια, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
ποιότητας εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Η πιστοποίηση «Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της 
Ευρώπης» αποτελεί εγγύηση αριστείας. Η Επιστημονική 
Επιτροπή της EHTTA αξιολογεί όλα τα πιθανά μέλη του 
Συδέσμου και της Διαδρομής με αυστηρά κριτήρια, για να 
διασφαλίσει αυτήν την αριστεία.

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών στοχεύει επίσης 
να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη στις περιοχές και 
σε όλες τις πολιτιστικές διαδρομές, εμπλουτίζοντας τον 
τουριστικό τομέα με νέα προϊόντα και θέσεις εργασίας 
που βασίζονται στον πολιτιστικό τουρισμό αλλά και στον 
τουρισμό ιστορικής κληρονομιάς.

Η ιστορία των ιστορικών ιαματικών πόλεων της Ευρώπης 
είναι πλεγμένη στην ιστορία της ηπείρου της Ευρώπης και 

των λαών της. Είναι μέρος της κοινής μνήμης, του 
πολιτισμού και των παραδόσεων της Ευρώπης. 
Ως πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συνεχίζουμε να λέμε αυτήν την ιστορία, 
να ευαισθητοποιήσουμε για τη σημασία των 
πόλεών μας, προκειμένου να τις προστατεύσουμε 
για τις μελλοντικές γενιές, και να βοηθήσουμε 
τους νέους να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν 
παραδόσεις, κληρονομιά και πολιτισμό που 
χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια, αλλά μπορεί 
επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ευημερία και την υγεία τους στο μέλλον.

καλως ΗΡΘΑΤΕ
Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι προσελκύονται στα 
ιαματικά ιαματικά νερά της Ευρώπης. Με την πάροδο 
των αιώνων, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Οθωμανοί 
και άλλοι καθιέρωσαν παραδόσεις κολύμβησης και 
έχτισαν συγκροτήματα για να εκμεταλλευτούν το νερό 
έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν μπάνιο. 
Οι επακόλουθοι πολιτισμοί δημιούργησαν ιατρικά 
συγκροτήματα και τελετές γύρω από τα θαυμαστά νερά 
τους, και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η «επαφή με 
το νερό» για υγεία - πόσιμο και μπάνιο σε αυτό - έγινε 
σχεδόν μια τέχνη.

Ourense (Ισπανία)

Bath (Ηνωμένο Βασίλειο)

Caldas da Rainha (Πορτογαλία), Bursa (Τουρκία), Budapest (Ουγγαρία) 

Loutraki (Ελλάδα)
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Lądek-ZdrójLa BourbouleDaruvarChâtel-Guyon
Enghien-les-

Bains Fiuggi Loutra PozarLipik
Loutraki- 

Perachora
Mondariz  
Balneario

Mondorf-les-
BainsLuchonLe Mont-Dore

Bad EmsAcqui Terme Baden bei WienBad Kissingen
Bagnoles de 

l'Orne Bath

Bursa 
Metropolitan 
Municipality

Caldas da 
Rainha 

Caldes de 
MontbuiBaden-Baden

Castrocaro 
Terme e Terra 

del SoleBad Homburg

Συνεργαζόμενα 
Μέλη

Διεθνής 
Συνεργάτης

Ενεργά  
Μέλη

Σε καθεμία από τις πόλεις μας, θα βρείτε μια σειρά 
καταλυμάτων (συχνά με νερά διαθέσιμα σε ξενοδοχεία 
ιαματικών πηγών) ψυχαγωγία με τη μορφή φεστιβάλ, 
συναυλιών, θεάτρων και αθλητικών εκδηλώσεων, ιστορικά 
μνημεία, συχνά ερμηνευμένα με καινοτόμους τρόπους 
που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την ζωή της 
πόλης κατά τα προηγούμενα χρόνια και τους διάσημους 
επισκέπτες της, γκαλερί τέχνης και μουσεία αλλά και 
ιστορικά και μοντέρνα συγκροτήματα spa.

ΤΟ Vερό ΕΊΝΑΊ Η 
ΚΊΝΗΤΗΡΊΑ ΔΎΝΑΜΗ 
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ

Ευρωπαϊκή διαδρομή 
ιστορικών λουτροπόλεων
Στην καρδιά καθεμιάς από τις πόλεις-μέλη μας βρίσκεται 
μια πηγή, ή ίσως πολλές πηγές, οι οποίες κάθε μία έρχεται 
στην επιφάνεια έχοντας πραγματοποιήσει ένα υπόγειο 
ταξίδι που μπορεί να διήρκεσε εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
χρόνια, μαζεύοντας ορυκτά και θερμική ενέργεια. Αυτές 
οι πηγές ήταν ο καταλύτης για την ανάπτυξη μικρών 
οικισμών που τελικά έγιναν κωμοπόλεις - ένα μοναδικό 
είδος αστικής ανάπτυξης που σιγά σιγά αναγνωρίζεται ότι 
έχει ιδιαίτερη θέση στην ευρωπαϊκή ιστορία και μνήμη. 

Οι πρώτοι τουρίστες ήρθαν στις ιαματικές πηγές για 
να αναζητήσουν καλύτερη υγεία, πολύ νωρίτερα από 
θρησκείες που προσέλκυσαν θρησκευτικούς προσκυνητές 
σε όλο τον κόσμο στα ιερά τους, όπως φαίνεται από 
αρχαιολογικά στοιχεία σε αρκετές πόλεις μας. Καθώς τα 
κτίρια αναπτύχθηκαν γύρω από τις πηγές, ταυτόχρονα 
εξελίχθηκαν και οι εγκαταστάσεις που μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν επισκέπτες, έως ότου η λουτρόπολη όπως 
την γνωρίζουμε σήμερα αναπτύχθηκε με διάφορα στοιχεία 
όλα σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τη θεραπεία που οι 
επισκέπτες αναζητούν, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο 
μυαλό και στο πνεύμα.

Ένα ταξίδι
στο χώρο και 
στο χρόνο

Baden-Baden (Γερμανία)Castrocaro Terme e Terra del Sole (Ιταλία)

Royat (Γαλλία)

Καφετέρια (σημείο 
συνάντησης) της Ευρώπης
Οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στην Ευρώπη συγκεντρώθη 
καν στα ιαματικά λουτρά για να τους δουν και να τα  
δουν, και καθώς τα κοινωνικά εμπόδια άρχισαν 
να καταρρέουν στα ιαματικά λουτρά, καλλιτέχνες, 
συγγραφείς, φιλόσοφοι, μουσικοί και επιστήμονες ζούσαν 
κοντά ο ένας στον άλλο με ευγένεια και δικαιώματα, 
πυροδοτώντας την δημιουργικότητα και την ανακάλυψη 
- Αυτό το φαινόμενο ήταν γνωστό στο Spa τον 18ο αιώνα 
ως το „Café of Europe“, ένας όρος που έχουμε υιοθετήσει 
στη σύγχρονη εποχή για να περιγράψουμε το τεράστιο 
δημιουργικό δυναμικό στις λουτρόπολες της Ευρώπης

Lądek-Zdrój (Πολωνία), Daruvar (Κροατία), Spa (Βέλγιο)

Leonardo da Vinci


