
Tour of Thessaloniki 
Monday 17th August 2015 

 
Meeting place: In front of the University’s Post Office  

Meeting time: 18.00 p.m. 

 

Thessaloniki is a city with rich history. It was founded in 315 b.C. by King 

Kassander and named after his wife, who was Alexander the Great's half-sister.  

 

During our city tour, we will visit some of 

the most important monuments of the 

city, such as the White Tower, the symbol 

of Thessaloniki, which was built in the 15th 

century as part of the city’s walls. We will 

also see the Triumphal Arch of Emperor 

Galerius, Aristotelous square, the church 

of St. Demetrius, the Patron Saint of 

Thessaloniki.  

 

We will pass through “Ladadika” an 

area near the Port of Thessaloniki, 

that used to be commercial center of 

the city, especially with olive oil 

shops. Nowadays, it forms the 

entertainment district of the city, 

hosting in the restored warehouses 

many well-known restaurants, bars, 

cafeterias, taverns etc. 

 

 

Our tour will end at the center of the city, 

where you may have free time to discover 

the unique night face of the city, which is 

full of beautiful pictures, smells, musics.  

 

 

 

 

 

 



Γύρος πόλης 
Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 

 
Τόπος αναχώρησης: Μπροστά από το Ταχυδρομείο του Α.Π.Θ. 

Ώρα αναχώρησης: 18.00 μ.μ.  

 

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ από το 

βασιλιά Κάσσανδρο και πήρε το όνομά της από τη σύζυγο του και ετεροθαλή 

αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

Θα επισκεφθούμε μερικά από τα πιο 

σημαντικά μνημεία της πόλης όπως ο 

Λευκός Πύργος, το σύμβολο της 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος χτίστηκε τον 15ο 

αιώνα ως μέρος της οχύρωσης της πόλης. 

Θα δούμε επίσης την Αψίδα του 

Θριάμβου του Αυτοκράτορα Γαλέριου, 

την πλατεία Αριστοτέλους, την εκκλησία 

του Αγίου Δημητρίου του προστάτη της 

πόλης. 

Θα περάσουμε από την περιοχή 

«Λαδάδικα», πολύ κοντά στο λιμάνι 

της πόλης, που κατά το παρελθόν 

ήταν το εμπορικό κέντρο της πόλης 

κυρίως με μαγαζιά που πουλούσαν 

ελαιόλαδο. Τώρα η περιοχή 

φιλοξενεί στις ανακαινισμένες 

αποθήκες της μερικά από τα πιο 

γνωστά εστιατόρια, μπαράκια, 

καφετέριες και ταβέρνες της πόλης.  

 

 

Η περιήγηση μας θα ολοκληρωθεί στο 

κέντρο της πόλης, όπου θα έχετε 

ελεύθερο χρόνο να ανακαλύψετε το 

νυχτερινό πρόσωπο της πόλης, τις 

όμορφες εικόνες, μυρωδιές και 

μουσικές της.  

 

 


