Digital application for the promotion of tourist attractions
in Almopia
The application includes, inter alia, points of natural,
historical, cultural and religious interest such as the
Thermal Baths of Pozar, the waterfall of Kounoupista,
the Holy Churches of Saint Dimitrios and Saint
Ioannis, the Castle of Chrysi, the Natural History
Museum etc. The application also includes maps and
thematic routes, 360ο tours, information and weather
forecasts. Furthermore, information and multimedia
material produced in the first act of the project (LhiLna) has been added to its features. Finally, features
like augmented reality and emergency call have been
included in the application.

The digital application is free to download at the app stores and it is compatible with the widely
used platforms Android and iOS. Search it by the name “LhiLna”, or click here for Android
devices and here for iOS devices.

Installation guide:
1. Launch the Google Play App (in Android) or App Store (in iOS)
2. Search for “LhiLna” or “Almopia” and find the Application
3. Select “Install” and “Agree”
4. Launch LhiLna App and select language

Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη τόπων τουριστικού
ενδιαφέροντος στην Αλμωπία
Η εφαρμογή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, σημεία
ιστορικού, φυσικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού
ενδιαφέροντος όπως τα Λουτρά Λουτρακίου, ο
καταρράκτης της Κουνουπίστας, οι ιεροί ναοί Αγίου
Δημητρίου και Αγίου Ιωάννη, το Κάστρο της Χρυσής,
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κ.α. Στην εφαρμογή
επίσης περιλαμβάνονται χάρτες και θεματικές
διαδρομές, περιηγήσεις 360ο, πληροφορίες και
καιρικές προβλέψεις. Ακόμη, ενσωματώθηκε
πληροφοριακό και πολυμεσικό υλικό από την πρώτη
πράξη του έργου (Lhi-Lna) και προστέθηκαν χρήσιμες
λειτουργίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα και η
κλήση έκτακτης ανάγκης.
Η ψηφιακή εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στα κατάλληλα app stores και είναι συμβατή με τις
ευρύτατα διαδεδομένες πλατφόρμες Android και iOS. Αναζητήστε την με το όνομα «LhiLna»,
ή πατήστε εδώ για Android και εδώ για iOS.

Οδηγίες εγκατάστασης:
1. Ανοίγουμε την εφαρμογή Google Play (σε Android) ή την εφαρμογή App Store (σε iOS)
2. Στο πεδίο αναζήτηση εισάγουμε LhiLna ή Αλμωπία και βρίσκουμε την εφαρμογή
3. Επιλέγουμε "Εγκατάσταση" και "Αποδοχή όρων"
4. Ανοίγουμε την εφαρμογή LhiLna και επιλέγουμε γλώσσα

