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Ισορροπία.  
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Στον οικισμό σου.  
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1. 
PANORAMA 
Tο στολίδι της Οίκο Κουρτίδης στην 
Κάριανη Καβάλας, το μεγαλύτερο  
συγκρότημα μοντέρνων κατοικιών  
με υπέροχη αμφιθεατρική θέα στο  
Αιγαίο.Στον οικισμό υπάρχουν ήδη 
110 κατοικίες και βρίσκονται στο  
στάδιο της σχεδίασης-κατασκευής 
άλλες 70, από τις οποίες οι 11  
έχουν ήδη πουληθεί. 
 

2. 
THALASSA 
Στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας 
δίπλα στο κύμα και με θέα το απέρα-
ντο γαλάζιο του Αιγαίου, βρίσκεται  
ο οικισμός μας “Θάλασσα”.  
Ένα οργανωμένο συγκρότημα 52  
κατοικιών,σύγχρονης αισθητικής και 
μοντέρνου σχεδιασμού. Από τις 52 
κατοικίες οι 29 έχουν ήδη πουληθεί. 
 

3. 
NEFELI 
Στη παραλία Οφρυνίου σε απόσταση 
200 μέτρων από την θάλασσα, κατα-
σκευάζουμε τον οικισμό “Νεφέλη”. 
Ένα οργανωμένο συγκρότημα 
56 μοντέρνων θερινών κατοικιών  
με χώρους πρασίνου, δέντρα και  
θέσεις στάθμευσης.  
Ο οικισμός θα περιλαμβάνει 36  
διαμερίσματα ενός και δύο δωμα-
τίων, καθώς και 20 studios.

Γνωρίστε 
τους οικισμούς μας

Just a breath away 
from everything you need
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4. 
DIONISOS 
Ο οικισμός Διόνυσος βρίσκεται στην 
παραλία Οφρυνίου Καβάλας.  
Ένα συγκρότημα 10 πολυτελών  
κατοικιών δίπλα στην θάλασσα μιας 
και απέχει μόλις μια ανάσα από 
αυτή. Ο οικισμός Διόνυσος διαθέτει  
4 διαμερίσματα και 6 μεζονέτες από 
τις οποίες οι 2 έχουν ήδη πουληθεί. 
 
 

5. 
DANAI 
Ο οικισμός Δανάη βρίσκεται  
στο κέντρο της παραλίας Οφρυνίου 
Καβάλας. Ένα συγκρότημα 56 δια-
μερισμάτων που οι όμορφα διαμορ-
φωμένοι χώροι του το καθιστούν μια 
ιδανική επιλογή για όμορφες  
διακοπές αλλά και μια άκρως  
αποδοτική επενδυτική πρόταση.  
Από τις 56 κατοικίες οι 10 έχουν  
ήδη πουληθεί. 
 

6. 
PALM 
Το συγκρότημα ‘’Φοίνικας’’ 
αποτελείται από 42 διαμερίσματα  
και θα κατασκευαστεί στην Παραλία 
Οφρυνίου Καβάλας σε απόσταση 
180μ. από τη θάλασσα και μόλις 
180μ. από τον κεντρικό πεζόδρομο. 
Στον οικισμό θα διαμορφωθούν  
2 πισίνες, χώροι πρασίνου με δέ-
ντρα, φοίνικες και θέσεις στάθμευ-
σης. Από τα 42 διαμερίσματα τα 23 
έχουν ήδη πουληθεί.

7. 
DEL MARE 
Στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.  
Το συγκρότημα Del Mare, 12 διαμερι-
σμάτων σύγχρονης αισθητικής,  
σε 2 αυτόνομα κτίρια 3 ορόφων το 
καθένα. 400 μέτρα από τη θάλασσα 
και τον παραλιακό πεζόδρομο, ενώ σε 
απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται το 
κέντρο και τα εμπορικά καταστήματα. 
Διαθέτει ανελκυστήρα, κοινόχρηστη 
πισίνα 24 τμ και θέσεις στάθμευσης. 
Από τα 12 διαμερίσματα τα 2 έχουν 
ήδη πουληθεί. 
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Η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη των πελατών μας,  
έχει αναδείξει την REMAX Choice στα κορυφαία  
κτηματομεσιτικά γραφεία στο δίκτυο της REMAX Hellas 
που αριθμεί σήμερα 65 γραφεία.

Η RE/MAX Choice είναι μέλος του “Ομίλου Επιχειρήσεων 
Κουρτίδης”. Μετά από 23 χρόνια δραστηριοποίησης στην 
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ο όμιλος Κουρτίδη 
σήμερα αποτελείται από τις εξής εταιρείες: 

1.   “Remax-Choice” κτηματομεσιτική εταιρεία με 5 γραφεία 

2.  “Oiko Kourtidis” κατασκευαστική 

3.  “Dream Suites” τουριστικά καταλύματα 

4.  “Riviera” διαχείριση ακίνητης περιουσίας  
    μακροχρόνια, βραχυχρόνια μίσθωση κλπ) 

5.  “Alexandrou Chora” ξενοδοχειακή τουριστική μονάδα 
    (new project) 

 

 

•  Χαμηλό κόστος ζωής 

•   24ώρη Ιατρική περίθαλψη με συμβεβλήμένους Ιατρούς 

•  Μεσογειακό κλίμα 

•   Δραστηριότητες στη φύση 

•  Εύκολη πρόσβαση και μετακίνηση

Ποιοί είμαστε

Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορείτε να ζήσετε 
εδώ. Ένας τόπος αρχαίος και σύγχρονος μαζί. 
Η ευρύτερη περιοχή, της παραλίας Οφρυνίου 
είναι γεμάτη επιλογές. Η γραφική παλιά πόλη 
της Καβάλας, η αρχαία Αμφίπολη, ο αρχαι-
ολογικός χώροςτων Φιλίππων, το σπήλαιο της 
Αλιστράτης, το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, οι 
όχθες και το Δέλτα του Νέστου, καταφύγιο 
σπάνιων πουλιών και ζώων, συνθέτουν ένα μο-
ναδικό τόπο γεμάτο φυσική ομορφιά, πλούσια 
ιστορία και δυνατότητες για ψυχαγωγία. Όλη η 
περιοχή της παραλίας του Οφρυνίου είναι από 
τα μεγάλα κέντρα αλιείας της χώρας! Στις ψα-
ροταβέρνες θα γευτείτε σπάνιες τοπικές συ-
νταγές, επηρεασμένες από την κουλτούρα των 
προσφύγων της Μ. Ασίας, του Πόντου και της 
Καππαδοκίας. Το τσίπουρο και οι κουραμπιέ-
δες της Νέας Καρβάλης ειναι must, όπως και 
τα υπέροχα γλυκά κουταλιού από τη Θάσο, το 
τσίπουρο και το ούζο από τη Νέα Πέραμο, το 
Μυρτόφυτο και τη Χρυσούπολη, τα υφαντά και 
κεραμικά από τη Θάσο καθώς και αλίπαστα 
Καβάλας!

Κάθε διαδρομή και μια ιστορία. Καθώς 
υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και  
γεγονότων, κάθε της μνημείο, κάθε κτίσμα 
έχει πολλά να σας διηγηθεί. Γνωρίστε την 
επισκεπτόμενοι τα μουσεία και τα μνημεία 
της περιοχής. Μια ιστορία που ξεκινά από 
τον ένδοξο βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο 
και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  
Περπατήστε τα αρχαία μονοπάτια και ζήστε 
τις δικές σας αξέχαστε ιστορίες. Είναι τόσα 
πολλά αυτά που μπορείτε να ζήσετε εδώ. 
Ένας τόπος αρχαίος και σύγχρονος μαζί.  
Η ευρύτερη περιοχή, της παραλίας Οφρυ-
νίου είναι γεμάτη επιλογές. Η γραφική παλιά 
πόλη της Καβάλας, η αρχαία Αμφίπολη,  
ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το 
σπήλαιο της Αλιστράτης, το φαράγγι του  
ποταμού Αγγίτη, οι όχθες και το Δέλτα του 
Νέστου, καταφύγιο σπάνιων πουλιών και 
ζώων,  συνθέτουν ένα μοναδικό τόπο  
γεμάτο φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία  
και δυνατότητες για ψυχαγωγία.

Η περιοχή μας Τρόπος ζωής
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1. Ofrinio beach 

2.Ancient theater of Philippi 

3. Amphipoli tomb entrance lions 

4. Mountain hiking 

5. Amphipoli lion 

6. City of Kavala




