
 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

    Η απόλυτα επιτυχημένη εκδρομή στη Ρουμανία-Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε από τις 11-

12-2017 έως τις 16-12-2017.Οι μαθητές- συμπεριφερόμενοι άψογα- επισκέφτηκαν ιστορικά 

μνημεία , τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γνώρισαν νέους τόπους με διαφορετικά ήθη 

και παραδόσεις, γνώρισαν διαφορετικά οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης και περιβαλλοντικά 

οικοσυστήματα, γνώρισαν την ιστορία διαφορετικών λαών και την ανθρωπογεωγραφία των 

Βαλκανίων, πλούτισαν τις εμπειρίες τους, εκτονώθηκαν και ανανεώθηκαν  ψυχικά και 

σωματικά . 

 

                 
 

  Επισκέφτηκαν σημαντικές πόλεις όπως τη  Sinaia όπου ξεναγήθηκαν στο παλάτι του 

Καρόλου Α’, το «Peleș Castle». Το Bran  όπου κι επισκέφτηκαν το ομώνυμο κάστρο, γνωστό και 

ως κάστρο του κόμη Δράκουλα ,  και την πόλη Brasov. Στο Βουκουρέστι  επισκέφτηκαν το 

«Παλάτι του λαού» ,το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Βουκουρεστίου και την εκκλησία Κων/νου και 

Ελένης, το «Grigore Antipa National Museum of Natural History», ένα πολύ ενδιαφέρον 

μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ελληνικό σχολείο της πόλης ,«Αθηνά», το οποίο δημιουργήθηκε 

το 2008, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος με 

τον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων Βουκουρεστίου και βρίσκεται υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Πρεσβείας της Ρουμανίας,το «Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" , στη 

λίμνη Herstrou, ένα εξειδικευμένο μουσείο που παρουσιάζει όλους τους τύπους 

παραδοσιακής κατοικίας της Ρουμανίας και κυρίως των αγροτικών περιοχών μαζί με 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εργασίας. Ξεναγήθηκαν  στην Παλαιά πόλη , στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου, στην εκκλησία Σταυρουπόλεως ,στην χριστουγεννιάτικη αγορά 

στο κέντρο της πόλης και σε και σε μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος. Επισκέφτηκαν, επίσης, 

την Εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι, την Αγία Σοφία, τη Ρωσική εκκλησία του Αγίου 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pele%C8%99_Castle
http://romaniatourism.com/castles-fortresses-romania-bran-castle.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%B2
http://antipa.ro/en/categories/6/pages/2
http://www.greekschool.ro/gr/
http://muzeul-satului.ro/en/


 

 

Νικολάου, και τη φημισμένη Vitosha Boulevard στη Σόφια και  την Ιερά Μονή του Αγίου 

Ιωάννη της Ρίλα, ένα εθνικό ιστορικό μνημείο της Βουλγαρίας. 

   Η συμπεριφορά των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής ήταν πολύ καλή. Υπήρχε 

από την πλευρά τους συνέπεια στις υποχρεώσεις τους και έγκαιρη προσέλευση, γεγονός που 

συνέβαλε στη μη διασάλευση του προγράμματος. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις 

καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις σε όλους όσοι πήραν μέρος. 
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