1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΛΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Οχυρή τοποθεσία στο υψηλότερο σημείο της Αθήνας, όπου κατά
τον 5ο αι. π.χ. ο Περικλής έδωσε εντολή να χτιστούν λαμπρά
οικοδομήματα, που θα μαρτυρούν ανά τους αιώνες τη δύναμη και το μεγαλείο της πόλης
των Αθηνών. Από τα οικοδομήματα της Ακρόπολης διακρίνονται το Ερεχθείο με τις
Καρυάτιδες και ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμή της Αθηνάς, προστάτιδας της
ομώνυμης πόλης και αποτέλεσμα συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών κατά
τα μέσα του Χρυσού Αιώνα του Περικλή.
Διαμονή
Εάν επιθυμείτε να βρίσκεστε κοντά στ’ αρχαία μνημεία της Αθήνας και τα κέντρα
διασκέδασης, πρέπει να επιλέξετε κάποιο από τα κεντρικά ξενοδοχεία
• Royal Olympic Hotel 5*: Βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την
Ακρόπολη, σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στη γραφική γειτονιά της Πλάκας. Τα
πολυτελή δωμάτια έχουν θέα στο Ναό του Ολυμπίου Διός ή στον κήπο με την
πισίνα.
•The Margi 5*: Βρίσκεται στη Βουλιαγμένη δίπλα στο εμπορικό κέντρο της
Γλυφάδας σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, το γήπεδο τένις και την παραλιακή
νυχτερινή ζωή.
Εστιατόρια
•

Καφέ – Εστιατόριο Μουσείου Ακρόπολης
Στο ισόγειο του Μουσείου λειτουργεί καφέ που το γυάλινο δάπεδό του επιτρέπει
τη θέαση στην αρχαιολογική ανασκαφή. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε ένα ζεστό ή
κρύο ρόφημα και να το συνοδεύσετε με σοκολατόπιτα, παγωτό βανίλια, τάρτα
λεμόνι, κρέμα μαστίχας Χίου με σύκα κ.ά.
Στον δεύτερο όροφο λειτουργεί Εστιατόριο με εξώστη 700 τ.μ και πανοραμική
θέα στην Ακρόπολη και στους άλλους ιστορικούς λόφους της Αθήνας. Εκεί θα
βρείτε μια ποικιλία από ζεστά πιάτα βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές που
ανανεώνονται εποχικά.
Η ζεστή κουζίνα λειτουργεί μετά τις 12 το μεσημέρι και το εστιατόριο
παραμένει ανοιχτό καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος οθωμανικής
οχύρωσης του 15ου αιώνα (χτίστηκε πιθανόν μεταξύ 1450-70). Θεωρείται
το σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης και είναι ό,τι έχει σωθεί από την
κατεδαφισμένη οθωμανική οχύρωση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα λειτουργεί
ως μουσείο και είναι ένα από τα πιο γνωστά κτίσματα-σύμβολα πόλεων στην Ελλάδα. Έχει
6 ορόφους και 34 μέτρα ύψος.
Διαμονή
Αν επιθυμείτε να βρίσκεστε κοντά στα μνημεία της Θεσ/νικης σας προτείνουμε τα
παρακάτω ξενοδοχεία:
•

Electra Palace Hotel Thessaloniki 5*: Με θέα στην πλατεία Αριστοτέλους, σε
απόσταση λίγων λεπτών από την πλατεία Ελευθερίας, τον κόλπο του Θερμαϊκού και
τον Λευκό Πύργο.

•

Hyatt Regency Thessaloniki 5* : .Tο Hyatt Regency Thessaloniki βρίσκεται σε
μικρή μόνο απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης,
δίπλα στο Regency Casino Thessaloniki.

Εστιατόρια
•

Kitchen bar : Το Kitchen bar δηλώνει παρών και στη Θεσσαλονίκη στεγαζόμενο
σένα καταπληκτικό διατηρητέο κτίριο στην προκυμαία του λιμανιού με την μοναδική
θέα του Λευκού Πύργου! Χαρακτηριστικό του χώρου, το φιλικό και άνετο
περιβάλλον, που στηριζόμενο στην ιδιαίτερη θέση και στο προσεγμένο σχεδιασμό
απλά σέβεται τη μοναδικότητα, την ιστορία αλλά και την αρχιτεκτονική της
περιοχής!

ΔΕΛΦΟΙ

ΔΕΛΦΟΙ
Οι Δελφοί ήταν αρχαία ελληνική πόλη στην οποία
λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού
κόσμου. Η πόλη αναφέρεται από τους ομηρικούς χρόνους με
την ονομασία Πυθώ. Σταδιακά ο ρόλος της πόλης ενισχύθηκε και εξελίχθηκε σε πανελλήνιο
κέντρο και ιερή πόλη των αρχαίων Ελλήνων.
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Διαμονή
•

Fedriades Hotel 3*: Πολύ κοντά με τα πόδια από τους Αρχαιολογικούς Χώρους και
το Μουσείο, στο κέντρο των Δελφών.

•

Acropole Delphi Hotel 3* : Μόλις 100μ. από το κέντρο των Δελφών, τα δωμάτια
του Acropole Hotel διαθέτουν εκπληκτική θέα στη χαράδρα των Δελφών.

Εστιατόρια
•

Το Πατρικό μας : Αν βρεθείτε αυτήν την εποχή κοντά στους Δελφούς, τότε μία
στάση στο «Πατρικό μας» είναι απαραίτητη. Πλέον ως εστιατόριο, έλκει αμέτρητους
εκλεκτούς επισκέπτες από όλες τις χώρες και τακτικούς Έλληνες θαμώνες που
λατρεύουν τις νοστιμιές του. Το προσωπικό θα σπεύσει να σας εξυπηρετήσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα
Η Ελλάδα διαθέτει αναπτυγμένο δίκτυο συγκοινωνιών. Στην χώρα μας βρίσκεται ένα από τα
πιο εξελιγμένα αεροδρόμια της Ευρώπης το «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην Αθήνα, όπου
εκτελείται καθημερινά μεγάλος αριθμός πτήσεων, τακτικών και τσάρτερ, διευκολύνοντας τα
ταξίδια από και προς την Ελλάδα από ολόκληρο τον κόσμο. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
εξυπηρετεί τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον υπάρχουν οι οδικές και σταθερές
συγκοινωνίες για μικρότερες αποστάσεις, όπως το μετρό το τραμ και τα λεωφορεία. Η
Αθήνα διαθέτει μετρό ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη υπό κατασκευή. Το οδικό μας
δίκτυο είναι εξίσου καλό. Επίσης υπάρχει υπερσύγχρονο σιδηροδρομίκο δίκτυο, το οποίο
προσφέρει την δυνατότητα στον επισκέπτη να μετακινηθεί με άνεση και ευκολία. Τέλος τα
νησιά επικοινωνούν με τα κεντρικά λιμάνια της χώρας με υπερσύγχρονα πλοία, ενώ
ορισμένα από αυτά διαθέτουν και αεροδρόμια.
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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Η Πέλλα είναι νομός της Ελλάδας ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και έχει αρκετά μνημεία και αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Οι καταρράκτες της Έδεσσας
Σήμερα οι καταρράκτες είναι πασίγνωστο θέαμα απείρου
κάλλους για όλη την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί
κανείς με ασφάλεια να θαυμάσει τον μεγάλο Καταρράκτη "Κάρανο" με το νερό να πέφτει
από ύψος 70 περίπου μέτρων και τον διπλό καταρράκτη, όπως επίσης και το σπήλαιο κάτω
από τον βράχο. Κάτω από το Κάρανο, υπάρχει τουριστικό κέντρο, ένα μικρό σπήλαιο με
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καθώς και το εκκλησάκι της Ανάληψης.
Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν
Η θέα από το βουνό είναι εξαιρετική και όταν το επιτρέπει ο καιρός
μπορεί να παρατηρήσει κάποιος τον Θερμαϊκό κόλπο και την
κορυφή του Ολύμπου. Διαθέτει μακριές και φαρδιές πίστες χωρίς
ιδιαίτερη δυσκολία και θεωρείται ως το ιδανικό κέντρο για
βελτίωση τεχνικής και διαδρομές σε απάτητο χιόνι.
Μεταλλικές πηγές Λουτρά Πόζαρ
Στο Λουτράκι νομού Πέλλας
υπάρχουν
οι
μεταλλικές
πηγές Λουτρά Λουτρακίου ή Λουτρά Πόζαρ που αναβλύζουν σε
θερμ. 37° Το νερό έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες
συμπεριλαμβανομένων και μακροχρόνιων παθήσεων ενώ
παράλληλα είναι πόσιμο. Ενδείκνυται για λουτροθεραπεία και πισινοθεραπεία ή για τόνωση
και χαλάρωση Λειτουργεί επίσης και μεγάλη ανοικτή πισίνα Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί
ένα σύμπλεγμα περίπου 15 σπηλαίων, με άφθονα ευρήματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία
εκτίθενται στο μικρό μουσείο των Λουτρών. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπήλαιο πάρκο
(Σπήλαιο Πάρκο Αλμωπίας) και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα.
Μετακίνηση
Ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε την Πέλλα είναι να διαθέτετε δικό σας μεταφορικό
μέσο, μια και είναι αρκετά μεγάλη με πολλές φυσικές ομορφιές, αξιόλογα μνημεία και αξίζει
τον κόπο να επισκεφθείτε μέρη, όπου δεν φθάνουν οι τοπικές συγκοινωνίες και οι
οργανωμένες εκδρομές. Αν δεν έχετε δικό σας μεταφορικό μέσο ο νομός μας διαθέτει ΤΑΧΙ
που μπορούν να πραγματοποιήσουν όσο μεγάλες ή μικρές αποστάσεις εσείς επιθυμείτε.
Υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Σκύδρας - Βέροιας - Νάουσας με καθημερινές και
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πολύ συχνές συνδέσεις. Επίσης μπορείτε να μετακινηθείτε με λεωφορεία του τοπικού
δικτύου.
Διαμονή
Για τη διαμονή σας στον νομό Πέλλας υπάρχει ένας αριθμός δωματίων και ξενοδοχείων
κοντά στα μνημεία και αξιοθέατα.
•

Φιλίππειον : είναι δίπλα στα λουτρά Πόζαρ που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από τα
πιο οργανωμένα ιαματικά λουτρά της Βόρειας Ελλάδας. Διαχρονικά αποτελεί
ιδανική επιλογή για διαμονή στο Λουτράκι Αριδαίας

•

Το Πατρικό:
βρίσκεται
μόλις
16 χλμ.
φημισμένο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν και
μέσα
παραδοσιακού οικισμού του Παλιού Αγίου Αθανασίου

μακριά
στην

από
καρδιά

το
του

Εστιατόρια
•
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''ΠΕΤΡΙΝΟΣ'': βρίσκεται στο χωριό Φλαμουριά, κοντά στην Έδεσσα. Έχει
καταπληκτική βουνίσια κουζίνα με έντονη την τοπική γαστρονομία προσαρμοσμένη
στη διεθνή κουζίνα. Ζητήστε να σας κάνουν μια μικρή ξενάγηση στα άδυτα της
κάβας κάποια μέτρα κάτω από την γη.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ο Δήμος Πέλλας περιλαμβάνει διάφορες δημοτικές ενότητες και χωριά. Οι μεγαλύτερες
είναι τα Γιαννιτσά και η Κρύα Βρύση.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Αρχαιολογικός χώρος
Μουσείο Πέλλας

Αρχαίας

Πέλλας

και

Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας περιλαμβάνει τον
οικιστικό τομέα όπου βρίσκονται οι ιδιωτικές οικίες
των ελληνιστικών χρόνων, όπως η οικία των
κονιαμάτων, του Διονύσου, της Ελένης, του
Ποσειδώνα. Περιλαμβάνει επίσης το συγκρότημα της
αγοράς επιφάνειας 70.000 τ.μ., όπου αναπτυσσόταν η
εμπορική δραστηριότητα. Βόρεια βρίσκεται το ιερό της
Αφροδίτης-Κυβέλης. Τη γνώση μας για τα δημόσια ιερά της Πέλλας συμπληρώνουν το ιερό
του θεραπευτή θεού Δάρρωνα στην περιοχή του αρδευτικού καναλιού και το Θεσμοφόριο
προς τιμήν της Δήμητρας Θεσμοφόρου στο ΒΑ άκρο της πόλης. Τα μνημεία του
αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας ανήκουν στην ελληνιστική περίοδο.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας αποτελεί ένα νέο όσο
και σύγχρονο μουσείο. Η μουσειολογική του πρόταση και
οργάνωση, οι βοηθητικοί χώροι, η σύνδεση του με τον
αρχαιολογικό χώρο και κυρίως η σπουδαιότητα των
μόνιμων συλλογών του, το ορίζουν ως ένα σημαντικό
μουσείο.

Μουσουλμανικά Μνημεία Γιαννιτσών
Στην πόλη των Γιαννιτσών βρίσκονται διάφορα αξιόλογα
μουσουλμανικά μνημεία. Πιο συγκεκριμένα, το Μαυσωλείο
του Γαζή Εβρενός (15ος αιώνας), τα Λουτρά του Γαζή
Εβρενός (14ος αιώνας), το Μαυσωλείο του Αχμέτ Μπέη
Εβρενόσογλου (15ος αιώνας), ο Πύργος Ρολογιού του Σερίφ Αχμέτ (18ος αιώνας), το
Τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη (16ος αιώνας), το Τζαμί του Σεΐχη Ιλαχή (15ος αιώνας) που
φαίνεται στην εικόνα, τα Λουτρά του Αχμέτ Μπέη (15ος αιώνας) και άλλα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
http://www.giannitsa.gr
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διεύθυνση:

Ο Ποταμός Λουδίας
Νότια της πόλης Γιαννιτσών, σε απόσταση επτά
χιλιομέτρων, συναντούμε τον ποταμό Λουδία, και τις
εγκαταστάσεις του ναυταθλητικού κέντρου, που
αποτελούν σημαντικό έργο αθλητικής και
τουριστικής υποδομής. Η λειτουργία ξενώνων,
εστιατορίου και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντα
χώρου με τη δημιουργία χώρων αναψυχής, δενδροφυτεύσεις και εικαστικές παρεμβάσεις
καθιστούν την περιοχή κατάλληλη για τη διοργάνωση ετήσιων προγραμμάτων άθλησης για
όλους καθώς και για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οικολογικό Πάρκο Κρύας Βρύσης
Το Οικολογικό Πάρκο της Κρύας Βρύσης βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης της Κρύας Βρύσης.
Πρόκειται για ένα σύγχρονα διαμορφωμένο χώρο
αναψυχής, τόπο ξεκούρασης του επισκέπτη της Πέλλας.
Οι λειτουργίες του πάρκου ποικίλουν. Φιλοξενεί
ημερίδες,
συνέδρια,
πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Παράλληλα, υποδέχεται την κοινωνική ζωή της
περιοχής ως τόπος ψυχαγωγίας.
Μετακίνηση
Λόγω του μικρού μεγέθους του Δήμου μας είναι προτιμότερο να έχει κανείς το δικό του
μέσο μεταφοράς. Παρόλα αυτά ο Δήμος μας διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μέσων μαζικής
μεταφορά, όπως τα λεωφορεία και τα ταξί. Τέλος για μικρότερες αποστάσεις μέσα στην
πόλη υπάρχουν τα αστικά λεωφορεία.
Διαμονή
•

Ξενώνας Οικολογικού Πάρκου: διαθέτει δωμάτια και εστιατόριο που ικανοποιούν
τις ανάγκες εστίασης και διαμονής.

•

Ξενοδοχείο Αλέξανδρος 2 *: βρίσκεται στα Γιαννιτσά κοντά στα αξιοθέατα και
μνημεία του νομού (http://www.hotelalexandros.eu/).

•

Ξενοδοχείο Πέλλα 3*: βρίσκεται στα Γιαννιτσά επίσης (http://www.hotelpella.gr/).

Εστιατόρια
•
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Η αυλή: Βρίσκεται στην Κρύα Βρύση. Είναι ένας χώρος ζεστός και φιλόξενος.
Μέσα από τα γήινα χρώματα που τον συνθέτουν, την άψογη εξυπηρέτηση των

•

•

ανθρώπων του, τις καλύτερες ελληνικές πρώτες ύλες, τα εκλεκτά μυρωδικά και
μπαχαρικά της περιοχής , προσφέρει ένα αξιόλογο μενού.
Φιλίππειο: Το εστιατόριο έχει το όνομα του πατέρα του Μεγάλου Αλέξανδρου.
Βρίσκεται σε ένα μικρό λόφο στα Γιαννιτσά. Είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία της
πόλης και το φαγητό είναι υπέροχο.
Λίθινο: Είναι ένα ωραία διακοσμημένο εστιατόριο με πέτρα και με μια μεγάλη
ταράτσα όπου μπορείς να δεις τα χωράφια και να αισθανθείς την ηρεμία της ησυχίας.
Οι συνταγές είναι από την Ελληνική και Γερμανική κουζίνα.

Να έχετε μία ευχάριστη διαμονή!
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Ομάδα Εργασίας

Μαθητές/τριες:
Ακριτίδου Μάρω
Αναστασιάδης Λεωνίδας
Κατσανίδου Άννα
Κυριακίδης Παναγιώτης
Κολοβός Νικόλαος
Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Σιώμου Αικατερίνη
Χρυσάνθου Νικόλαος

Καθηγήτριες:
Μπομπότη Ανδρομάχη
Σκεύα Σοφία

Συντονίστρια: Μαυρίδου Γεωργία
Μετάφραση: Παρλακίδου Αικατερίνη
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