9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ- ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΒΕΡΓΙΝΑ-ΔΙΟΝ-ΕΔΕΣΣΑ-ΝΑΟΥΣΑ
Με αφορμή στα περίφημα αποκριάτικα σατυρικά έθιμα της Νάουσας,
"τους Γενίτσαρους και τις Μπούλες”, θα έχουμε την ευκαιρία να
ξεναγηθούμε στα εξαιρετικά μνημεία δύο πολύ σημαντικών
αρχαιολογικών χώρων της Μακεδονίας, την Βεργίνα (Αιγές) και το
Δίον, ενώ θα περιηγηθούμε τις πανέμορφες ιστορικές πόλεις Έδεσσα
και Νάουσα. Τέλος θα απολαύσουμε τα κούλουμα στη μοναδική
μακεδονική φύση, στον εξαιρετικό χώρο, με πλούσια βλάστηση και
νερά, στο Πάρκο του Αγίου Νικολάου, στους πρόποδες του
επιβλητικού βουνού Βέρμιου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία και για
ελαφριά πεζοπορία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εξόρμησης περιλαμβάνει
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΝ
7πμ Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια)
7.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια και αναχώρηση για το Δίον με τις
αναγκαίες στάσεις στη διαδρομή
1μμ Άφιξη στο Δίον, μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και
ένα από τα πιο γνωστά μακεδονικά ιερά. Εδώ θα γίνει ξενάγηση στα
πολύ σημαντικά της μνημεία, όπως είναι τα δημόσια λουτρά, οι
Μεγάλες Θέρμες, οι οποίες χρονολογούνται από το 200 μ.Χ, το Ωδείο,
η εντυπωσιακή Έπαυλη του Διονύσου, με τα ψηφιδωτά, η επισκοπική
βασιλική του 4ου αιώνα μ.Χ, στο κέντρο της πόλης, η κοιμητηριακή
βασιλική του 5ου αιώνα έξω από τα τείχη και άλλα μνημεία
3μμ Θα αναχωρήσουμε για τη Σκύδρα
5μμ Άφιξη στη Σκύδρα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
8,00πμ Αναχώρηση για την Βεργίνα
9-11.30πμ Ξενάγηση στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, και στο
Μουσείο, όπου βρίσκεται η περίφημη λάρνακα του Φιλίππου Β΄, με
τον δεκαεξάκτινο ήλιο, όπως και άλλα σημαντικά ευρήματα Θα γίνει
επίσης ξενάγηση στον Τάφο του Φιλίππου, στον τάφο που αποδίδεται
στον Αλέξανδρο Δ΄ και στον τάφο της Περσεφόνης.
12-9μμ Περιήγηση στη Νάουσα, και συμμετοχή
στα περίφημα
αποκριάτικα σατυρικά έθιμα της Νάουσας που έχουν τον τίτλο
"Γενίτσαροι και Μπούλες”, όπως και στην
αναπαράσταση του
Ναουσαίϊκου γάμου. Προγουμένως θα επισκεφθούμε τον ιστορικό
καταρράκτη της Αραπίτσας, τόπο θυσίας των Ναουσαίων γυναικών
στις 22 Απριλίου 1822, κατά τη διάρκεια της επανάστασης και θα
έχουμε ενημέρωση για το ιστορικό της θυσίας
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ --ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
9πμ-12 Περιήγηση και ξενάγηση στην ιστορική Έδεσσα Η περιήγηση
θα γίνει στο Βαρόσι την ιστορική συνοικία της πόλης όπου για αιώνες
ζούσαν στα εξαίρετα αρχοντικά Έλληνες και Τούρκοι μεγαλέμποροι. Θα
ξεκινήσουμε από ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα εξαιρετικά βυζαντινά
μνημεία της Έδεσσας, το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου και
αποτελούσε τον παλαιό μητροπολιτικό ναό της πόλης, που κτίστηκε
μεταξύ των ετών 1375-1389, και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της
τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής. Θα συνεχίσουμε τον ευχάριστο
περίπατο και την ξενάγηση στο κεντρικό πεζόδρομο του Βαροσίου, με
τα αρχοντικά, τους νερόμυλους, και το καναβουργείο και θα
καταλήξουμε στους περίφημους καταρράκτες
12-3μμ Κούλουμα στο υπαίθριο μπάρκο του Αγίου Νικολάου
Πρόκειται για μια καταπράσινη έκταση, στου πρόποδες του Βέρμιου, με
μεγάλα πλατάνια, η οποία διασχίζεται από το ποτάμι της Νάουσας, την
Αραπίτσα. Στο χώρο υπάρχουν εκτός από την πλούσια βλάστηση και τις
πηγές του ποταμού, τεχνητές λίμνες, χώροι αναψυχής και δυνατότητα
για ευχάριστη πεζοπορία καθώς και εστιατόρια με τοπική κουζίνα
3μμ Αναχώρηση για επιστροφή στην Αθήνα

Κόστος συμμετοχής 115 Ευρώ για μέλη και 125 για μη μέλη
Η διαφορά του μονόκλινου είναι 25 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΔΩΝΙΣ http://www.hoteladonis.gr
Πρωϊνά
-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Ξεναγήσεις
Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στις αρχαιότητες της Βεργίνας και του
Δίου
Τις ξεναγήσεις θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Χρυσούλα Λεύκου 6976562793 12-3μμ και 6-10μμ

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
25 Φεβρουαρίου με προκαταβολή 60 Ευρώ ανά άτομο στο λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040 0066 0413
8920 890 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

