
ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  – ΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΣΗ – ΔΡΑΜΑ 

28/10 

Αλαρώξεζε από ηα γξαθεία καο ζηηο 8:00 ην πξσί κε πξννξηζκό ηελ Γξάκα. 
Μεηά ηελ απαξαίηεηε ζηάζε ζην δξόκν γηα θαθέ θηάλνπκε ζηελ Ιεξά Μνλή 
Αλαιήςεσο ηνπ Σσηήξνο πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηό Ταμηάξρεο ηνπ λνκνύ 
Γξάκαο. Η ηζηνξία ηνπ κνλαζηεξηνύ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην βίν θαη 
ην πνηκαληηθό έξγν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Καξζιίδε ηνπ Οκνινγεηνύ.Σηελ 
ζπλέρεηα ζα επηζπεπηνύκε ην  πήλαιο Αγγίτη.Σο σπήλαιο πηγών 
Αγγίτη είλαη ην κεγαιύηεξν πνηάκην ζπήιαην ηνπ θόζκνπ. Η ηδηαηηεξόηεηα ηνπ 
έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζην δάπεδό ηνπ θπιάεη ν πνηακόο Αγγίηεο. Ο 
πινύζηνο δηάθνζκόο ηνπ πεξηιακβάλεη ηεξάζηηνπο ζηαιαθηίηεο. Τν ζπήιαην 
είλαη επηζθέςηκν ζε κήθνο 500 κέηξσλ ελώ ζπλνιηθά εθηείλεηαη ζε κήθνο άλσ 
ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ. Δληππσζηαθή είλαη ε έμνδνο ηνπ πνηακνύ κέζα από 
ην βνπλό. Σηνλ ππόγεην πνηακό ηνπ ζπειαίνπ θαηαιήγνπλ κεηαμύ άιισλ, ηα 
λεξά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Τν ζπήιαην νλνκάδεηαη θαη 
Μααξά, νλνκαζία ε εηπκνινγία ηεο νπνίαο είλαη είηε από ηα αξαβηθά θαη 
ζεκαίλεη μικρό σπήλαιο είηε από ηα εβξατθά πνπ ζεκαίλεη νερό από το βουνό. 
Έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη ηνπ ζπειαίνπ ζηελ έμνδν ηνπ πνηακνύ ήηαλ γλσζηό 
από ηελ αξραηόηεηα. Σηελ πεξηνρή έρνπλ βξεζεί πνιιά αξραηνινγηθά 
επξήκαηα θαζώο θαη έλαο ραπιηόδνληαο από κακνύζ, πνπ θπιάζζνληαη 
ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γξάκαο. Σην ζπήιαην έρνπλ βξεζεί επίζεο 
κνλαδηθά είδε ςαξηώλ, όπσο ε κπξηάλα θαη ην ηπιηλάξη ζε βάζε 6.500 
κέηξσλ, θαζώο θαη έλα κνλαδηθό είδνο εκηδηάθαλεο πεηξνθαξαβίδαο ζε 
βάζνο 7.100 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπειαίνπ. Σην ζπήιαην έρεη 
αλαθεξζεί ε ύπαξμε δηάθαλσλ ςαξηώλ.Αθνύ ζαπκάζνπκε απηό ην ζπήιαην 
ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Δράμα. Η Γξάκα είλαη κία πόιε πνπ ρηίζηεθε 
πάλσ ζε αλαξίζκεηεο πεγέο θαη ε εηπκνινγία ηεο νλνκαζίαο ηεο πξνέξρεηαη 
από ην «Υδξάκα-Γύξακα», ιόγσ ηεο αθζνλίαο ησλ λεξώλ ηεο. Οη θεληξηθέο 
πεγέο ησλ λεξώλ απηώλ βξίζθνληαη ζην Πάξθν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ είλαη 
θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο θαη ην νπνίν ζα επηζθεθζνύκε γηα λα 
ζαπκάζνπκε θαη λα βγνύκε αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο. Θα ζπλερίζνπκε γηα 
θαγεηό κε δσληαλή κνπζηθή ζην ρσξηό Άγηνο Αζαλάζηνο όπνπ θαη ζα 
δηαζθεδάζνπκε ! Τέινο ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο κε ηηο 
θαιύηεξεο αλακλήζεηο !  

Τιμή ςυμμετοχήσ : 13ευρώ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται :                                             

 Μεταφορά με επιςτροφή    / Συνοδόσ γραφείου/ αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ / ΦΠΑ 

Στην τιμή  δεν περιλαμβάνεται :Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ ιδίων / 

Είςοδοσ ςε μουςεία. 

Αναχωρήσεις 

 Από Θεζζαινλίθε: 08:00 πκ από Τνύκπα-Γήπεδν ΠΑΟΚ – Θύξα 1 

  08:15 πκ από Πιαηεία Αξηζηνηέινπο-Άγαικα Δι. Βεληδέινπ 

 08:30 π.κ από Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 130 (Δύνζκνο). 

  Από Ν. Μνπδαληά: 07:00 πκ από ην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην (Δπηβάξπλζε 3€)  



 Από Άζπην: 06:30 πκ από ην θεληξηθό γξαθείν καο (Δπηβάξπλζε 5€) 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ 

εμβολιαςμοφ – νόςηςησ ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  

 


