
Για τους φυσιολάτρες
Στα βουνά του Δήμου περιλαμβάνονται ο Ελικώνας, όπου 
σύχναζαν σύμφωνα με την παράδοση οι 9 Μούσες, ο Κι-
θαιρώνας και το Ύπατο (Πτώο Όρος) στην κορυφή του 
οποίου θα σας εντυπωσιάσει τόσο η Ι.Μ. Σαγματά όσο και 
η θέα από ψηλά. Αξίζει και ένας περίπατος στο καταπρά-
σινο Δάσος του Μοσχοποδίου που διαθέτει αξιοση-
μείωτο βοτανικό πλούτο. Εκεί βρίσκεται το θέατρο «Με-
λίνα Μερκούρη» χτισμένο κατά τα πρότυπα αρχαίων θε-
άτρων και το γραφικό ξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής. Στα 
υψώματά του μπορείτε επίσης να αγναντέψετε το Θηβα-
ϊκό κάμπο και τη λίμνη Υλίκη, ιδανικό υδροβιότοπο για 
ήσυχες οικογενειακές βόλτες.

Για τους λάτρεις του αθλητισμού
Με ορμητήριο τον Κιθαιρώνα κοντά στις Πλαταιές κάθε 
χρόνο οργανώνονται πτήσεις για αυτόν που θέλει να ξε-

Για τους καλοφαγάδες
Τα γραφικά ταβερνάκια στους παραθαλάσσιους οικι-
σμούς, με τους περίφημους αστακούς, τα θαλασσινά 
τους και τα φρέσκα ψάρια τους αποτελούν αναμφι-
σβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής 
παράδοσης του τόπου. Για καλό ντόπιο κρέας και 
κρασί επισκεφτείτε τις ταβέρνες και τα εστιατό-
ρια σε Θήβα, Αμπελοχώρι, Μουρίκι, Πλατανάκι, Ελεώ-
να, Ύπατο, Νεοχωράκι, Βάγια, Θίσβη, Δομβραίνα, Χώ-
στια, Ελλοπία, Ξηρονομή, Πλαταιές, Λεύκτρα, Λουτου-
φί, Μελισσοχώρι και Καπαρέλλι. Μην ξεχάσετε να 
προμηθευτείτε φεύγοντας με τα ποιοτικά προ-
ϊόντα που παράγει ο τόπος: κρασί, τυροκομικά, 
κρεμμύδια, πατάτες, καρότα, οπωροκηπευτικά, 
μέλι, ελαιόλαδο, καλαμπόκι, κρασί, παραδοσιακά 
γλυκά του κουταλιού και ζυμωτό ψωμί.
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Ένας
προορισμός για 
όλες τις εποχές 
του χρόνου

Το σταυροδρόμι του Πολιτισμού

Για τους λάτρεις της θάλασσας
Οι παραλιακοί οικισμοί του Κορινθιακού Κόλπου Άγι-
ος Βασιλείος, Καλαμάκι, Λιβαδόστρα, Άγιος Νικόλα-
ος, Αλυκή, Άγιος Ιωάννης και Σαράντι θα σας μείνουν 
αξέχαστοι! Κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα και κρυ-
στάλλινα νερά τους, που αγκαλιάζουν γλυκά ακρο-
γιάλια και καταπράσινες πλαγιές βουνών και απο-
λαύστε ονειρεμένα τοπία!
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Παραλία Αγ. Βασίλειος

Όρος Κιθαιρώνας

Παραλία Σαράντι

φύγει από την κα-
θημερινότητα. Ο 
επισκέπτης εκεί θα 
ανακαλύψει τον 
υπέροχο κόσμο 
του αλεξίπτω-
του της πλαγιάς.
Ακόμα, στη Θήβα 
υπάρχει Αεραθλη-

τικό Κέντρο και αθλητικά κέντρα και χώροι για ιππασία, 
τένις,  αναρρίχηση κ.α.

Για τους ξενύχτηδες
Χειμώνα και καλοκαίρι, τα καφέ μπαρ της Θήβας, των 
Βαγίων και τα Beach Bar των παραθαλάσσιων οικισμών 
σας περιμένουν για χορό, τραγούδι και ξεφάντωμα μέχρι 
το πρωί!
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Έδρα του Δήμου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη 
Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και 
την παράδοση. Γενέτειρα του μυθικού Ηρακλή, του 
Διόνυσου, του ποιητή Πίνδαρου και του περίφημου 
στρατηγού Επαμεινώνδα.

Για τους Αρχαιολάτρες
Η πόλη της Θήβας διαθέτει ένα από τα σημαντικότε-
ρα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας, με σπάνι-
ες συλλογές ευρημάτων. Σημαντικό του γνώρισμα 
αποτελεί ο μεσαιωνικός πύργος του Saint Omer. 
Περίφημα αξιοθέατα και μνημεία: Αρχαίο Θέατρο Κα-
βιρείου, Μυκηναϊκό Ανάκτορο Καδμείον, Ναός Ισμηνί-
ου Απόλλωνος, Αμφείον, Θαλαμοειδείς τάφοι τέκνων 
Οιδίποδα, Οιδιπόδεια Κρήνη, Αρχαιολογικός χώρος 
Πλαταιών, Τρόπαιο Λεύκτρων, Ακρόπολη της Κρεύ-
σιδος (Λιβαδόστρα), Αρχαία Σίφαι ή Τίφα (Αλυκή), 
αρχαίο λιμάνι όπου κατασκευάστηκε η Αργώ, το 
καράβι της Αργοναυτικής εκστρατείας. 

Για Θρησκευτικό Τουρισμό
Οι παλαιοχριστιανικές, βυζαντινές και μεταβυ-
ζαντινές εκκλησίες με την εντυπωσιακή αγιογρά-
φηση, τα ψηφιδωτά, τις σπάνιες εικόνες και τα ιερατικά κει-
μήλια μαρτυρούν πόσο ευλογημένος είναι τούτος ο τόπος 
(Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου-Μαζαράκη στα Βάγια, Ι.Ν. Ευ-
αγγελιστή Λουκά, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου-Μεγάλη Παναγία, 
πρωτοχριστιανική κατακόμβη Αγ. Αικατερίνης στη Θήβα, 
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα στο Καπαρέλλι, Ι.Μ. Μακαριωτίσσης 
στη Δομβραίνα κ.α.)

Λαϊκή Παράδοση
Στο Δήμο Θηβαίων κάθε χρόνο την Κυριακή της Τυρι-
νής και την Καθαρά Δευτέρα τελούνται παραδοσιακές 
Απόκριες, που δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να δια-
σκεδάσει συμμετέχοντας σε ένα παραδοσιακό γλέντι!
Στη Θήβα και στα Βάγια αναβιώνει το έθιμο του «Βλάχι-
κου Γάμου», στις Πλαταιές η «Γιορτή της Φασολάδας», στο 
Καπαρέλλι τα «Κιθαιρώνεια». Επίσης, στη Θήβα την τελευ-
ταία εβδομάδα του Αυγούστου, δι-
εξάγεται η «Εμποροπανήγυρη» και  
η πόλη σφύζει από ζωή, ενώ εκείνες 
τις μέρες παίρνουν φωτιά οι σού-
βλες με λαχταριστό γουρουνόπου-
λο! Παράλληλα ξεκινούν οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις «Πινδάρεια» που 
περιλαμβάνουν παραστάσεις με πα-
ραδοσιακούς χορούς, τραγούδι, θέ-
ατρο και εικαστικά δρώμενα.
Ο Δήμος διαθέτει επίσης αρκετά Λα-
ογραφικά Μουσεία στα οποία ο επι-
σκέπτης έχει δωρεάν πρόσβαση. 

Παραλία Αλυκής

Παραλία Λιβαδόστρα

Λίμνη Υλίκη

Τρόπαιο Επαμεινώνδα

Αρχαιολογικό Μουσείο
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