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ΚΥΡΙΑΚΉ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ
Ιερά Νέμεσης και Θέμιδας , ταφικός περίβολοι, φρούριο,
επαύλεις, αρχαίο λιμάνι, θέατρο, πύργοι, ιερό Αμφιάραου,
αίθουσα μνημείων
Είναι μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση
και περιήγηση σε ένα
αρχαιολογικό χώρο με πολλά μνημεία, στην περιοχή του Μαραθώνα,
στον αρχαίο δήμο του Ραμνούντα, της Αιαντίδος φυλής, που
βρίσκεται στο βορειανατολικό άκρο της Αττικής, πάνω στον Ευβοϊκό
κόλπο και είναι ο καλλίτερα διατηρημένος από τους αρχαίους δήμους
της Αττικής
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση από τον ταφικό περίβολο με το
ναϊσκο του Διογείτονος και ταφικά μνημεία και θα συνεχίσουμε με
τους ναούς
της
Θέμιδας και της Νέμεσης. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε προς το Αρχαίο Φρούριο μέσω του αρχαίου δρόμου,
της βορείας οδού, που πλαισιωνόταν από πολλά μνημεία και είχε θέα
προς τη θάλασσα και την Εύβοια.
Το φρούριο είναι κτισμένο επάνω σε λόφο μπροστά στη θάλασσα και
είχε πολλούς πύργους, αφού έπρεπε να ελέγχει την ελεύθερη
ναυσιπλοοία στον Ευβοϊκό κόλπο. Στο φρούριο εκτός από τις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπάρχει θέατρο, όπως επίσης και άλλα
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Θα επισκεφθούμε επίσης το ιερό του
Αμφιάραου βορειοδυτικά της πύλης του φρουρίου. Κάτω από το
φρούριο υπήρχαν δυο αρχαία λιμάνια με τις εγκαταστάσεις τους, το
δυτικό και το ανατολικό.
Μετά από την ξενάγηση θα απολαύσουμε μπάνιο και φαγητό Στην
παραλία στο Σέσι.
Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν και στην
ξενάγηση μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι και όσες θα
έλθουν με το πούλμαν
Αναλυτικό πρόγραμμα

8.30πμ Το πούλμαν θα αναχωρήσει από την Πλατεία της Βούλας
μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Θα ακολουθήσει την
παραλιακή λεωφόρο και τη λεωφόρο Συγγρού και
9πμ Θα γίνει επιβίβαση στην Ομόνοια
10.30πμ περίπου θα φθάσουμε στο Ραμνούντα από τη Λεωφόρο
Μεσογείων
10.30πμ-1.00μμ Περιήγηση και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο
1.30.μ-4.30μμ Ελεύθερος χρόνος για βόλτα
παραλία του Κάλαμου

και φαγητό στην

4.30μμ Αναχώρηση για Αθήνα από την ίδια διαδρομή

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2πμ και 5-7μμ
Όσοι συμμετέχουν στην ξενάγηση θα πρέπει να φορούν παπούτσια
αθλητικά και να γνωρίζουν ότι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπως
και στο λόφο του κάστρου θα υπάρχει περπάτημα συνολικά μια με
μιάμιση ώρα.

