
One-day trip to Vergina - Edessa 

Saturday 9th May 2015 
 

Meeting point: In front of the main entrance of the old 

building of the Philosophy Faculty 

Meeting time: 9.00 a.m. 

 

We will have the opportunity to visit the archaeological 

area of Vergina, where we will be guided to the royal 

Macedonian graves. Among these graves is the one of King 

Philip the II, the father of Alexander the Great, as well as the 

unique findings of the graves.  

Vergina was the first capital of the Macedonian Kingdom. 

It was put on the map on 1977-78 when the archaeological 

excavations brought to light the Acropolis, parts of the city’s 

walls, the palace, the temple, the cemetery. The most 

important monuments are the Royal graves that were found in 

the village. The bigger one belongs to Philip the II, the smaller 

one belongs to a young prince and the third belongs to a woman. 

The graves’ findings are unique masterpieces that give valuable 

historical information for the ancient Macedons’ life. 

  We will continue our tour to the city of Edessa a town 

located at the foot of mount Vermion, full of green trees and 

flowers. In the north of the town, a location with great view, 

are found the waterfalls of Edessa. Under the waterfalls there 

is a small cave with a chapel of Ascension. At Edessa is found 

one of the biggest hydroelectric power stations of Greece.  

Free time for relax, coffee, lunch.  

In the afternoon return to Thessaloniki. 
 

    
                    Museum of Vergina                       Edessa waterfalls   



Ημερήσια εκδρομή στη Βεργίνα – Έδεσσα 

Σάββατο 9 Μαΐου 2015 
 

Τόπος αναχώρησης: Μπροστά από την κεντρική είσοδο του 

παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής  

Ώρα αναχώρησης: 9.00 π.μ. 

 

Θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Βεργίνας, όπου θα 

ξεναγηθούμε στους βασιλικούς Μακεδονικούς τάφους. Ανάμεσα 

τους βρίσκεται ο τάφος του Βασιλιά Φιλίππου του Β’, πατέρα του 

Μέγα Αλέξανδρου, όπως επίσης και τα μοναδικά ευρήματα των 

τάφων. 

Η Βεργίνα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού 

βασιλείου. Έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1977-78 όταν η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως την Ακρόπολη, μέρος των 

τειχών της πόλης, το παλάτι, το ναό, το νεκροταφείο. Τα 

σημαντικότερα μνημεία είναι οι Βασιλικοί τάφοι που βρέθηκαν στο 

χωριό. Ο μεγαλύτερος ανήκει στον Φίλιππό τον Β’, ο μικρότερος σε 

έναν νεαρό πρίγκιπα και ο τρίτος σε μια γυναίκα. Τα ευρήματα των 

τάφων είναι μοναδικά κομμάτια που δίνουν πολύτιμες ιστορικές 

πληροφορίες για τη ζωή των αρχαίων Μακεδόνων.    

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Έδεσσα μια πόλη 

χτισμένη στους πρόποδες του Βέρμιου, ενός καταπράσινου 

βουνού. Στα βόρεια της πόλης βρίσκονται οι γνωστοί καταρράκτες 

της Έδεσσας. Κάτω από τους καταρράκτες υπάρχει μια μικρή 

σπηλιά με ένα παρεκκλήσι. Στην Έδεσσα βρίσκεται ένα από τα 

μεγαλύτερα εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας.  

Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση, καφέ, φαγητό. 

Το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 

    
                 Μουσείο Βεργίνας                          Καταρράκτες Έδεσσας  


