Учебен пътуващ семинар „В града на жреца Марон“
Програма

Дата

Дейност

Забележка

Тръгване от паркинга за автобуси при хрампаметник Александър Невски – София;

По пътя ще се спира за
почивка и кафе, но
препоръчваме всеки да носи
вода и сандвичи.

02 април 2014 г.
(сряда)
07.30 ч.

Разглеждане на гробницата при с. Александрово,
Хасковско и музея до нея;
Разглеждан на гробницата при с. Мезек,
Свиленградско;
Около 18.00 ч.

Подходящо облекло и
обувки за пътуване.

Пристигане в Маронея и настаняване.

03 април 2014 г.
(четвъртък)
07.30 – 08.30 ч.

Закуска

8.30 ч.

Тръгване към гр. Сапес

Подходящо облекло и
обувки за скалист терен.

09.00 ч.

Среща с кмета на община Сапес – Маронея в гр.
Сапес, домакин на учебния семинар и
запознаването му с учебните програми на
УниБИТ;
Разглеждане на града

10.30 – 15.30 ч.

Посещение на Исмар (градът на траките кикони
и на Марон - жреца на Аполон; посещение на
разкопките и на града от елинистическия и
римския период)

16.00 ч. – 17.00 ч.

Посещение на съвременния град Маронея

17.30 ч.

Връщане в базата

18.30 ч.

Вечеря

04 април 2014 г.
(петък)
8.00 – 9.00 ч.

Закуска

9.00 ч.

Тръгване за Александруполис;
Посещение на:
Етнографския музей (адрес: 63, 14th of May str.;
Tel. 0030 25510 36663);

Църковния музей в Александруполис (намира се
до Митрополията; Platia Mitropoleos; Tel.
+302551082282 );
Свободно време за разглеждане на града;

17.00 ч.
18.30 ч.

Тръгване към Маронея;
Вечеря

05 април 2014 г.
(събота)
08.00 – 09.00 ч.

Закуска

09.00 ч.

Тръгване за Комотини
Посещение на: Археологическия музей в гр.
Комотини (адрес: Αl. Symeonidi & Vyronos Street,
Tel. +30 2531 022411);
Музей на фолкора (Етнографски музей; адрес:
13, Aghiou Georghiou;
Tel. +30 2531 025975);
Свободно време за разглеждане на града.

16.00 ч.

Тръгване към Маронея

18.30 ч.

Вечеря

06 април 2014 г.
(неделя)
08.00 – 09.00 ч.

Закуска

09.00 ч.

Тръгване към Филипи и Солун
Посещение на античния град Филипи и музея на
обекта;
Посещение на Археологическия музей в Солун;
Свободно време за разглеждане на града;

16.00 ч.

Тръгване за София

