Πρόγραμμα διήμερης εκδρομής
της Β΄ Λυκείου 2015
Το πρόγραμμα της εκδρομής που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Φεβρουαρίου
2015 στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως εξής:
Ημέρα 1η – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015)
1. Αναχώρηση από Λύκειο Μακροχωρίου στις 8:00 πμ.
2. Άφιξη στο Σπήλαιο της Αλιστράτης (απόσταση 191 Km) περίπου στις 10:30 π.μ.
3. Η περιήγηση στο σπήλαιο θα γίνει σε 2 γκρουπ των 27 μαθητών. Το ένα γκρουπ
από το άλλο θα μπουν με διαφορά 15’. Χρόνος περιήγησης: περίπου 1 ώρα. (για να
ενημερωθείτε για το σπήλαιο επισκεφθείτε τη σελίδα της Περιβαλλοντικής μας
ομάδας κάνοντας κλικ εδώ)
4. Αναχώρηση από το σπήλαιο Αλιστράτης περίπου στις 12:45’ με προορισμό την
πόλη των Σερρών (απόσταση 40 Km).
5. Άφιξη στις Σέρρες στις 13:30. Περιήγηση και φαγητό.
6. Αναχώρηση από τις Σέρρες στις 15:00 με προορισμό το ξενοδοχείο 4* Ακροπόλ
(http://www.serreshotelacropol.gr/) και άφιξη στις 15:15’ (απόσταση 6 Km).
7. Ξεκούραση μέχρι της 20:00
8. Βραδινή έξοδος στην πόλη των Σερρών
9. Επιστροφή στις 23:00
Ημέρα 2η – Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015)
1. Πρωινό από τις 8:00’ μέχρι τις 9:30’
2. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 10:00’
3. Προορισμός το σπήλαιο του Αγγίτη (απόσταση 83 km). Άφιξη στο σπήλαιο
περίπου στις 11:30’
(για να ενημερωθείτε για το σπήλαιο επισκεφθείτε τη σελίδα της Περιβαλλοντικής
μας ομάδας κάνοντας κλικ εδώ)
Ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από το σπήλαιο του Αγγίτη και εξαιτίας του
ότι το σπήλαιο είναι πλημμυρισμένο και μη προσβάσιμο στο κοινό, προορισμός μας

έγινε ο Αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης. Εκεί θα περιηγηθούμε στο μουσείο
και θα ενημερωθούμε από ξεναγό (που ήδη θα έχουμε μαζί μας από την πόλη των
Σερρών) για όλες τις τελευταίες ανακαλύψεις σχετικά με τις ανασκαφές που
λαμβάνουν χώρα εκεί.
4. Αναχώρηση για την πόλη της Δράμας (απόσταση 26 km) στις 13:00’ και άφιξη
στις 13:45’.
5. Περιήγηση στην πόλη της Δράμας και φαγητό.
6. Αναχώρηση στις 16:30’ και επιστροφή στο Λύκειο Μακροχωρίου (απόσταση 214
Km) περίπου στις 19:15’.

