One – day trip to Alistrati Cave – Drama
Saturday 10th December 2016
Meeting point: In front of the main entrance of the old building of the
Philosophy Faculty
Meeting time: 8.30 a.m.
Our first stop will be at the Cave of Alistrati. It is considered to be one of
the most beautiful and most decorated caves in Greece, where nature revealed
its power in creating impressive rock formations.
The Cave is naturally decorated with stalactites and stalagmites of all
kinds. The huge white stalactites and red stalagmites, that reach 35 m. high,
compose an amazing environment in the numerous chambers of the cave.
After the guided tour we will visit the city of Drama. Drama is located
between “Falakro” and “Paggaio” mountains, also right out of the city we can
see Nestos river. Here we will stop at a bright green park in the center of the
city, where, every year, the village of Santa Claus called “Oneiroupoli” is
situated. Free time.
In the evening return to Thessaloniki.
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Ημερήσια εκδρομή στο σπήλαιο Αλιστράτης – Δράμα
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος αναχώρησης: Μπροστά από την κεντρική είσοδο του παλιού κτιρίου της
Φιλοσοφικής Σχολής
Ώρα αναχώρησης: 8.30 π.μ.
Η πρώτη μας στάση θα είναι το Σπήλαιο της Αλιστράτης. Είναι ένα από
τα πιο όμορφα και πιο περίτεχνα διακοσμημένα σπήλαια της Ελλάδας, όπου η
φύση αποκαλύπτει τη δύναμή της δημιουργώντας εντυπωσιακούς
σχηματισμούς.
Το σπήλαιο είναι φυσικά διακοσμημένο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες
όλων των ειδών. Πελώριοι λευκοί σταλακτίτες και κόκκινοι σταλαγμίτες, που
το ύψος τους φτάνει τα 35 μέτρα, σχηματίζουν μια μοναδική ατμόσφαιρα
μέσα στις αμέτρητες αίθουσες του σπηλαίου.
Μετά την ξενάγηση, θα επισκεφτούμε τη Δράμα. Η Δράμα είναι
χτισμένη ανάμεσα στα βουνά «Φαλακρό» και «Παγγαίο» και έξω από την
πόλη βρίσκεται ο ποταμός Νέστος. Εδώ θα σταματήσουμε σε ένα
καταπράσινο πάρκο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όπου κάθε χρόνο
στήνεται το χωριό του Αϊ Βασίλη, η «Ονειρούπολη». Ελεύθερος χρόνος.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
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