
8° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α' και Β' τάξης του 8ου  Γενικού Λυκείου 

Αμαρουσίου στην Θεσσαλονίκη  από 12-04-2019 μέxρι και 15-04-2019 

 

Παρασκευή 12  Απριλίου  2019 

    06:00  Συγκέντρωση το πρωί στο σχολείο και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με πούλμαν στις 06:30. Στις 

11:30 άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, της πρωτεύουσας των αρχαίων Μακεδόνων, στη 

σημερινή Βεργίνα της Ημαθίας. Ξενάγηση στο Μουσείο από επίσημο ξεναγό. Το 1977 ο καθηγητής 

αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος, ανασκάπτοντας τη Μεγάλη 

Τούμπα, έφερε στο φως σημαντικά μνημεία, 3 μακεδονικούς τάφους. Στους τάφους βρέθηκαν 2 

σαρκοφάγοι από ατόφιο χρυσό με οστά βαμμένα με πορφύρα  και χρυσό και ένα διάδημα και 2 προτομές, 

του Φιλίππου Β΄, βασιλιά των Μακεδόνων, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όλο συγκρότημα των 

βασιλικών τάφων εντάχθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς’. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την 

Βέροια, όπου θα θαυμάσουμε την Εβραική Συναγωγή, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου καθώς και την Ιερά 

Μονή Παναγίας Δοβρά.. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη και για μεσημεριανό 

γεύμα (προαιρετικό). Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 17:00 και στη συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο PORTO 

PALACE 5*  και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο στις 20:00 . Το βράδυ προαιρετική ομαδική έξοδος. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

    

  Σάββατο 13  Απριλίου  2019 

   Στις 08:00 έγερση. Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν προκειμένου να ξεναγηθούμε  στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης, περνώντας από τα κάστρα της Άνω πόλης, την Εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, τη 

Ροτόντα, την Καμάρα, το Μακεδονικό Μουσείο, το Λευκό Πύργο  Προαιρετικό γεύμα στη πόλη, στη 

συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Δείπνο στις 20:00. Το βράδυ προαιρετική ομαδική έξοδος . 

Διανυκτέρευση. 

 

Κυριακή 14  Απριλίου  2019 

   Στις 08:00 έγερση. Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση το Ν. Πετρίτση και αφού 

κάνουμε μικρή στάση στο Σιδηρόκαστρο, η διαδρομή μας θα συνεχιστεί μέχρι το γνωστό - για την 

αντίστασή των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες - Οχυρό του Ρούπελ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη 

λίμνη Κερκίνης. Η τεχνητή λίμνη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρών. Είvαι ένας από 

τoυς 10 υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας. Αφού περιηγηθούμε, το μεσημέρι θα γευματίσουμε 

σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής (προαιρετικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

στις 20:00. Το βράδυ προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση. 

 

     

 Δευτέρα  15 Απριλίου  2019 

    Στις 08:00 έγερση. Μετά το πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα έχουμε 

την ευκαιρία να επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης καθώς και το Βυζαντινό μουσείο. 

Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία επίσκεψη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια  επιβίβαση 

στα πούλμαν  και αναχώρηση  για την Αθήνα στις 15:15. Άφιξη στην Αθήνα στο χώρο του σχολείου  στις 

21:30.  

 

 

 

 

 


