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Εισαγωγή
Τι είναι το έργο 25 επί 25;
Το έργο 25 με 25 στοχεύει να ενθαρρύνει τους
περιθωριοποιημένους νέους, ηλικίας 15 έως 21 ετών, να
αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με πολιτιστικές
δραστηριότητες και εμπειρίες και να τους υποστηρίξουν να
επιτύχουν 25 πολιτιστικές εμπειρίες μέχρι την ηλικία των 25
ετών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, επτά οργανισμοί από το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την
Ελλάδα και την Ουγγαρία που εργάζονται με νέους από όλη
την Ευρώπη, άρχισαν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη
αυτών των εργαλείων:
1. Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την δέσμευση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη
2. Matrix των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη
3. Πλαίσιο για ένα πρόγραμμα σπουδών πολιτιστικής
δραστηριότητας βάσει τόπου 4. Ψηφιακή πλατφόρμα
25 επί 25
Σχετικά με το Matrix
Υπάρχει τεράστια ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο κατάλογο
πολιτιστικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που θα είναι
διαθέσιμος στους νέους NEET, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με
τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολιτιστικές ευκαιρίες και να
διευκολυνθεί ένα υψηλότερο επίπεδο αποδοχής των
πολιτιστικών εμπειριών. Το είδος των φυλλαδίων και του
υλικού που παράγονται από τοπικά, περιφερειακά και εθνικά
τουριστικά συμβούλια και κυβερνητικούς οργανισμούς για την
προώθηση του πολιτισμού σε πόλεις, πόλεις και περιφέρειες σε
όλη την Ευρώπη, απευθύνεται σε τουρίστες και όχι σε νέους
ΝΕΕΤ που ζουν ήδη στην Ευρώπη.
Με αυτό το Matrix, αναπτύξαμε ένα ενιαίο πλαίσιο για
πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, το οποίο
περιλαμβάνει 30 πολιτιστικές δραστηριότητες/ευκαιρίες ανά
χώρα εταίρο στο έργο, δηλαδή συνολικά 175 πολιτιστικές
εμπειρίες από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το Matrix θα διασταυρώσει
τις πολιτιστικές εμπειρίες με διάφορους τρόπους.
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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Matrix;

Θα παρουσιαστούν 6 χώρες και κάθε χώρα έχει 30 πολιτιστικές
εμπειρίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τι αντιπροσωπεύει κάθε μέρος
μιας σελίδας.

4

5+

Βιομηχανικό Μουσείο
Μπράντφορντ

Bradford

Μουσείο
Τεχνουργημάτων

Αυτό το μέρος
περιγράφει τις τεχνικές
πτυχές της τοποθεσίας/
εκδήλωσης/εμπειρίας

Αυτό το μέρος περιγράφει την ιστορία και τις
διδασκαλίες που μπορούν να ανακαλυφθούν και να
μαθευτούν μέσω της εμπειρίας

Αυτό το μέρος
περιγράφει πώς
σχετίζεται με
πολιτιστικές εμπειρίες
σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, πώς
επηρεάζεται/ επηρεάζει
τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό στο σύνολό
του

Αυτό το μέρος
περιγράφει τις εγκάρσιες
δεξιότητες και γνώσεις
που μπορεί να αποκτήσει
η άμεση ομάδα στόχος
από την εμπειρίαΣύνδεσμος στον ιστότοπο

Σύνδεσμοι ή παραπομπές
σε οποιεσδήποτε σχετικές
ιστοσελίδες

Είδος εμπειρίας

Τοποθεσία: Μπράντφορντ

Όνομα

Ηλικιακό Εύρος



Ηνωμένο Βασίλειο
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Λονδίνο

Το βιομηχανικό μουσείο Μπράντφορντ, που ιδρύθηκε το 1974 στο
Moorside Mills, Eccleshill, Bradford, Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικεύεται σε
κειμίλια της τοπικής βιομηχανίας.  Το Moorside Mills χτίστηκε γύρω στο
1875 ως ένας μικρός νηματουργός πενιέ από τον John Moore. Η ιδιοκτησία
των μύλων άλλαξε πολλές φορές, αναπτύχθηκε και μεγάλωσε. Το 1970, το
Συμβούλιο του Μπράντφορντ αγόρασε την Moorside Mills από τους
κύριους W & J Whitehead για να δημιουργήσει ένα καινοτόμο μουσείο. Το
Βιομηχανικό Μουσείο του Μπράντφορντ διαθέτει μόνιμες εκθέσεις
κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων, ατμοηλεκτρικής ενέργειας,
μηχανικής, μηχανημάτων εκτύπωσης και μηχανοκίνητων οχημάτων, μαζί με
ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εκθέσεων. 

Παρουσιάζει τις εξελίξεις και τις
διαδικασίες που εμπλέκονται στη
βιομηχανική ιστορία του
Μπράντφορντ, ορισμένες από τις
οποίες παρουσίασαν επιρροές εκτός
του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη
διάρκεια του 1800 και του 1900, οι
βιομηχανίες στη Βόρεια Αγγλία
χρειάζονταν εργατικό δυναμικό
εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το
μουσείο παρουσιάζει αυτές τις
εξελίξεις οι οποίες έχουν επηρεάσει
τον Ευρωπαικό Πολιτισμό.

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Το μουσείο εκθέτει τους επισκέπτες
στο ιστορικό γεγονός της
βιομηχανικής επανάστασης και
στις εξωτερικές επιρροές του. 
- Παιδεία στα μέσα και στις
πληροφορίες.Με την έκθεση σε
πληροφορίες, οι επισκέπτες έχουν
μεγαλύτερη επίγνωση των
ιστορικών γεγονότων και της
ακρίβειας τους.

Eccleshill, Bradford.. Η είσοδος
είναι ελεύθερη. Χώρος
στάθμευσης αυτοκινήτων για
άτομα με ειδικές ανάγκες,
ανελκυστήρες, τουαλέτα για
άτομα με ειδικές ανάγκες, μία
μονάδα για αναπηρικό
καροτσάκι και αλλαγή μωρού.
Μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα(Λεωφορείο,ποδήλατο)
/ Αυτοκίνητο. 
https://www.bradfordmuseums.o
rg/venues/bradford-industrial-
museum
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Μουσείο Τέχνης

Μπράντφορντ

Βιομηχανικό Μουσείο
Μπράντφορντ

Η Εθνική Πινακοθήκη Πορτέτων
κατηγοριοποιεί τα έργα τέχνης της
μέσω ενός συστήματος «Άνθρωποι,
Πορτρέτα και Μέρη», που σημαίνει
ότι παρουσιάζει μια επιλογή των
έργων τέχνης της από περίπου 30
ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει
διαπολιτισμικές και διακρατικές
πληροφορίες για κάθε ένα από τα
κομμάτια, πώς σχετίζονται με την
ύπαρξη και τη συνάφειά τους τόσο
στο ΗΒ όσο και στη χώρα καταγωγής
τους.

Η Εθνική Πινακοθήκη Πορτέτων είναι μια γκαλερί τέχνης στο Λονδίνο που
φιλοξενεί μια συλλογή από πορτρέτα ιστορικά σημαντικών και διάσημων
Βρετανών. Ήταν η πρώτη γκαλερί πορτρέτων στον κόσμο όταν άνοιξε το
1856.

- Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Προβολή έργων τέχνης που μπορεί
να διευρύνουν τις αναλυτικές
δεξιότητες των θεμάτων που
εκφράζονται σε αυτά τα έργα
τέχνης.
- Ανάλυση και αξιολόγηση
περιεχομένου πολυμέσων. Οι
καλλιτέχνες που απεικονίζουν τις
απόψεις και τις εμπειρίες τους με
δημιουργικά μέσα επιτρέπουν
στους επισκέπτες να αξιολογούν
ποικίλο περιεχόμενο μέσων.

St Martin's Place,
Λονδίνο.Μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα (Μετρό,
λεωφορείο, ποδήλατο,
αυτοκίνητο κ.λπ.). Τα σκυλιά
υπηρεσίας ευπρόσδεκτα.

https://www.npg.org.uk/
https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
portrait-gallery
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Μουσείο/ Έκθεση Τέχνης

Εθνική Πινακοθήκη
Πορτέτων του Λονδίνου
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Keighley

Το Αβαείο του Γουίτμπι έχει μια εκτενή ιστορία και είναι ένα από τα
εναπομείναντα ιστορικά μνημεία που σηματοδοτούν την εισαγωγή του
Χριστιανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 664 ο Γουίτμπι φιλοξένησε μια
συνάντηση ορόσημο, γνωστή ως σύνοδος, για να αποφασίσει την
ημερομηνία του Πάσχα. Αποφασίστηκε ότι μεταξύ της κελτικής και της
ρωμαϊκής παράδοσης, θα έπρεπε να επικρατήσει η ρωμαϊκή πλευρά και η
εξουσία του Πάπα εγκαθιδρύθηκε σταδιακά στην Εκκλησία στις Βρετανικές
Νήσους. Αυτό ήταν κρίσιμο για τον καθορισμό της κατεύθυνσης της
αγγλικής εκκλησίας. Είναι προφανές ότι η ρωμαϊκή θρησκευτική παράδοση
έχει επηρεάσει και εμπνεύσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλη την ιστορία
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδρύθηκε το 657 μ.Χ. από έναν
σάξονα βασιλιά της Northumbria,
χτισμένο στον ανατολικό βράχο με
θέα το Esk και την πόλη του Whitby,
ήταν ο τόπος της Συνόδου του
Whitby, κατά την οποία η εκκλησία
συμφιλιώθηκε με τη Ρώμη και ως εκ
τούτου τηρούσε τη μοναστική
αμνηστία σύμφωνα με τα έθιμα της
Ρώμης. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Παγκόσμια ιθαγένεια. Έκθεση σε
άλλους πολιτισμούς που
επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό σήμερα, ειδικά στη
θρησκεία και στην πολιτική.
Έκθεση στον τρόπο που
διαμορφώνεται το Ηνωμένο
Βασίλειο σήμερα.

Abbey Lane, Whitby. 7 λεπτά
με τα πόδια από τον
πλησιέστερο σταθμό
λεωφορείων, 12 λεπτά με τα
πόδια από τον πλησιέστερο
σιδηροδρομικό σταθμό /
παρέχει χώρο στάθμευσης.
Αναπηρικό αμαξίδιο
διαθέσιμο, ηχητικές
ξεναγήσεις, μεταγραφές
περιηγήσεων, ανώμαλο
έδαφος.

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/whitb
y-abbey/
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Ιστορικό Πολιτιστικό Μνημείο
/ Αρχαιολογικός Χώρος

Γουίτμπι

Αβαείο του Γουίτμπι

Το κτίριο, ολοκληρώθηκε το 1880 και
χρηματοδοτήθηκε από τη
βιομηχανική αυτοκρατορία της
οικογένειας Butterfield, η οποία
περιλάμβανε εργοστάσια
κλωστοϋφαντουργίας μαλλιού και
μια ναυτιλιακή επιχείρηση που
μετέφερε βρετανικά προϊόντα στην
Ευρώπη, την Αμερική και την Κίνα.
Το ολοκληρωμένο σπίτι ήταν ένα
δείγμα διεθνούς τέχνης και γαλλικής
διακόσμησης. Οι επισκέπτες
μπορούν να δουν τις επιρροές του
ευρωπαϊκού πολιτισμού στη
βιομηχανία.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν βικτοριανά δωμάτια και έπιπλα, πίνακες
ζωγραφικής και διακοσμητικές τέχνες. Ειδικές γκαλερί ασχολούνται με τη
φυσική ιστορία, την αρχαιολογία και την κοινωνική ιστορία,επιπλέον
υπάρχει και η διεθνώς σημαντική έκθεση βιτρό της Morris and Co. Το
Κάστρο φιλοξενεί επίσης προσωρινές εκθέσεις της κοινότητας. Έξω από το
ίδιο το μουσείο, το πάρκο του Κάστρου Κλιφ διαθέτει πτηνοτροφείο και
πολλές διαδρομές για περπάτημα.

- Ενθουσιασμός και επιμονή. Η
εκμάθηση της ιστορίας της
κλωστοϋφαντουργίας, οι
δεξιότητες επιμονής και
ενθουσιασμού μπορούν να
αναπτυχθούν κατά την εκμάθηση
της επιχειρηματικής ιστορίας.

Μέσα σε ένα πάρκο στα
περίχωρα του Keighley.
Υπάρχει διαθέσιμος χώρος
στάθμευσης χωρίς πολλές
θέσεις, ωστόσο, υπάρχουν
άλλες ευκαιρίες για στάθμευση
κοντά. Ορισμένες εξωτερικές
περιοχές είναι πιο προσιτές
από άλλες,ενώ κάποιες με
λιγότερο μοντέρνα
αρχιτεκονική μπορεί να
δυσκολέψουν την πρόσβαση.
https://www.bradfordmuseu
ms.org/venues/cliffe-castle-
museum
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Μουσείο

Μουσείο του Κάστρου
Κλιφ
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Εδιμβούργο

Το Το Εθνικό Μουσείο Επιστημών και Μέσων βρίσκεται ακριβώς στην
καρδιά του Μπράντφορντ, στην πόλη του κινηματογράφου της UNESCO.
Είναι μία οκταόροφη δωρεάν γκαλερί, μιας εκτεταμένης συλλογής και
ερευνητικής εγκατάστασης και τριών κινηματογράφων,
συμπεριλαμβανομένου του πρώτου θεάτρου IMAX του Ηνωμένου
Βασιλείου. Σκόπος της είναι να προωθήσει την εκτίμηση και την κατανόηση
των μέσων ενημέρωσης. 

Το Εθνικό Μουσείο Μέσων Εκθέτει
τις ανακαλύψεις και τις εξελίξεις των
μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα
χρόνια, όπως την ιστορία της
τηλεόρασης και τις πολιτιστικές
επιπτώσεις. Χάρη σε κάποια από
αυτήν την τεχνολογία, που
παρουσιάζει το Εθνικό Μουσείο
Μέσων, έχει επηρεαστεί ο
ευρωπαικός πολιτισμός σήμερα.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Έκθεστη στη δημιουργικότητα που
μπορεί να επιτρέψει μεγαλύτερη
ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης
- Ανάλυση και αξιολόγηση
περιεχομένου πολυμέσων. Ως
μουσείο μέσων ενημέρωσης, οι
επισκέπτες μπορούν να
παροτρυνθούν να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους στην ανάλυση και
την αξιολόγηση ποικίλου
περιεχομένου μέσων.

Διατίθεται δημόσια
συγκοινωνία, σε κοντινή
απόσταση με τα πόδια από το
σταθμό τρένων και
λεωφορείων. Δεσμευμένη να
παραμείνει ανοιχτή και
προσβάσιμη σε όλους.

https://www.scienceandmediam
useum.org.uk/whats-
on/welcome-back
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Μουσείο ΜΜΕ

Μπράντφορντ

Το Εθνικό Μουσείο
Επιστημών και Μέσων

Το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του
Εδιμβούργου συγκεντρώνει
συγγραφείς από όλο τον κόσμο,
ενθαρρύνοντας την προοπτική να
μοιραστούν ιδέες μεταξύ των
πολιτισμών.

Η μεγαλύτερη δημόσια γιορτή του γραπτού λόγου στον κόσμο. Κάθε
Αύγουστο το φεστιβάλ φέρνει περίπου 1000 συγγραφείς και στοχαστές από
όλο τον κόσμο.

- Κριτική και καινοτόμος σκέψη. Η
λογοτεχνία έχει γίνει μέσω
έκφρασης καινοτόμου και κριτικής
σκέψης, αυτό μπορεί να επηρεάσει
τους επισκέπτες να αισθάνονται το
ίδιο και να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους σε αυτόν τον
τομέα
- Ανάλυση και αξιολόγηση
περιεχομένου πολυμέσων. Η
ανάλυση της λογοτεχνίας
ενθαρρύνεται και μάλιστα
αναμένεται όταν πρόκειται για
ποιήματα, δημιουργική γραφή κ.λπ.

Πλατεία Charlotte,
Εδιμβούργο. Διατίθεται
δημόσια συγκοινωνία. Μερικές
φορές είναι πολυσύχναστο και
αυτό επηρεάζει την
προσβασιμότητα.
Προσφέρονται βρετανικές
ερμηνείες νοηματικής
γλώσσας.

https://www.edbookfest.co.u
k/
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Φεστιβάλ

Διεθνές Φεστιβάλ
Λογοτεχνίας Εδιμβούργου
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Νορθάμπερλαντ

Περιέχει μια ποικιλία εκθέσεων όπως της ιστορίας των ζώων, των
ανθρώπων, των φυτών, των οικοσυστημάτων και της κλιματολογίας σε όλο
τον κόσμο. 

Το μουσείο προβάλλει τη φυσική
ιστορία σε όλο τον κόσμο σε
συνδυασμό με τις επιστημονικές
ανακαλύψεις του.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Ενθουσιασμός και επιμονή.
Μαθαίνοντας τις επιστημονικές
ανακαλύψεις, οι επισκέπτες μπορεί
να αισθανθούν ενθουσιασμό και να
μάθουν ότι τους ενδιαφέρει το
συγκεκριμένο πεδίο επιστήμης. 

South Kensington και Tring.
Διατίθεται δημόσια
συγκοινωνία. Τα άτομα με
ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί και
οι οικογένειες τους μπορούν
να μην περιμένουν στην ουρά
για να μπούν στο μουσείο. 

https://www.nhm.ac.uk/visit.html
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Μουσείο

Λονδίνο

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Το Τείχος του Αδριανού είναι ένα
εξαιρετικό παράδειγμα ρωμαϊκής
αρχιτεκτονικής. Ο Αδριανός με το
έντονο ενδιαφέρον του για την
αρχιτεκτονική οδήγησε στην
δημιουργία του τείχους το οποίο
είχε σκοπό να δείξει με την
μεγαλειότητα του την δύναμη που
κατείχε η Ρώμη. Η ρωμαική
αρχιτεκτονική επηρέασε τον
Ευρωπαικό Πολιτισμό. 

Το Τείχος του Αδριανού, γνωστό και ως Ρωμαϊκό Τείχος, είναι μια πρώην
αμυντική οχύρωση της ρωμαϊκής επαρχίας της Βρετανίας, που ξεκίνησε το
122 μ.Χ. επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού. Το Τείχος του
Αδριανού είναι το καλύτερα διατηρημένο και μεγαλύτερο σύνορο της τότε
Ρώμης.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Ενθουσιασμός και επιμονή. Το
τείχος, επηρεασμένο από τη
ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, επιτρέπει
στους επισκέπτες να θαυμάσουν
και να δουν μόνοι τους την
επιμονή του τι είναι ικανοί οι
άνθρωποι να κάνουν. Επιπλέον το
τείχος είναι βατό και μπορεί
κάποιος να το περπατήσει και να
εμπνευστεί.

Εκτείνεται σε όλο το πλάτος
του Ηνωμένου Βασιλείου
(Περίπου από το Carlisle στο
Newcastle Upon Tyne)
επομένως η προσβασιμότητα
είναι περιορισμένη και δεν
προσφέρονται πόροι.

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/h
adrians-wall/
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Τείχος του Αδριανού
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Γιορκ

Η ιστορία του Μπαθ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις φυσικές ιαματικές
πηγές στις οποίες βασίζεται η πόλη. Το πρώτο ιερό στη θέση των θερμών
πηγών χτίστηκε από μια φυλή της Εποχής του Σιδήρου που ονομάζεται
Dobunni.Το ιερό αφιερώθηκε στη θεά Sulis που πίστευαν ότι διέθετε
θεραπευτικές δυνάμεις. Το 43 μ.Χ. η Βρετανία δέχτηκε εισβολή από τους
Ρωμαίους και μέχρι το 75 μ.Χ. είχαν χτίσει ένα θρησκευτικό συγκρότημα
σπα στην τοποθεσία. Το σπά αργότερα ονομάστηκε Aquae Sulis και
εξελίχθηκε σε κέντρο κολύμβησης και κοινωνικοποίησης. Τώρα είναι
ανακαινισμένο και ανοιχτό στο κοινό. Εκεί προσφέρονται διδακτικές
συνεδρίες για σχολικές εκδρομές που εστιάζουν στη ρωμαϊκή καθημερινή
ζωή και στη διερεύνηση ιστορικών πηγών, θρησκευτηκών πεποιθήσεων,
λατινικής γλώσσας και ζωής στη ρωμαϊκή Βρετανία.

Η τοποθεσία προσελκύει τώρα
περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο
επισκέπτες το χρόνο, καθιστώντας
την ένα από τα πιο δημοφιλή
τουριστικά αξιοθέατα στην Αγγλία.
Τα ρωμαϊκά λουτρά είναι ένα
παράδειγμα πολλών επιρροών στον
πολιτισμό από τη ρωμαϊκή
αυτοκρατορία στο Ηνωμένο
Βασίλειο, και εξακολουθούν να
παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη
σύγχρονη εποχή.

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Επηρεασμένα από την ρωμαική
αυτοκρατορία, τα Ρωμαικά Λουτρά
επιδεικνύουν την πολιτιστική
επιρροή που είχαν στην Ευρώπη.
Οι επισκέπτες μαθαίνουν να
σέβονται τα έργα που έχουν
δημιουργήσει άλλες χώρες και έχει
υοθετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. 

10+

Ιστορικό Πολιτιστικό Μνημείο
/ Αρχαιολογικός Χώρος

Μπαθ

Τα Ρωμαικά Λουτρά

Η ιστορία του Καθεδρικού Ναού του
Γιόρκ εκτείνεται σχεδόν 2.000 χρόνια
πριν από τη γέννηση του σύγχρονου
χριστιανισμού Roman York.
Χρειάστηκαν περίπου 250 χρόνια για
να κατασκευαστεί και ο υπουργός
έπαιξε σημαντικό ρόλο στις σχετικές
εθνικές υποθέσεις. Ο καθεδρικός
ναός είναι απόδειξη πολιτιστικής
επιρροής από τον ρωμαϊκό
πολιτισμό.

Έξω από την μπροστινή είσοδο του Καθεδρικού Ναού του Γιόρκ υπάρχει
ένα άγαλμα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου που ήταν μια από τις πιο
σημαίνουσες προσωπικότητες στην αρχαία ιστορία, αφού υοθέτησε τον
Χριστιανισμό ως θρησκεία της τεράστιας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

- Σεβασμός στη
διαφορετικότητα.Καθώς ο
Καθεδρικός Ναός του Γιόρκ έπαιξε
σημαντικό ρόλο στη γύρω περιοχή
για την πολιτική και την ιστορία, η
έμπνευσή του από τον
Ρωμαιοκαθολικισμό επιτρέπει
στους ανθρώπους που
επισκέπτονται τον ιστότοπο να
εξερευνήσουν την ικανότητά τους
να σέβονται τη διαφορετικότητα
και την επιρροή από άλλους
πολιτισμούς εκτός του Ηνωμένου
Βασιλείου.

Όλες οι περιοχές του
Καθεδρικού Ναού του Γιόρκ
είναι προσβάσιμες με εξαίρεση
τον κεντρικό πύργο, το
παρεκκλήσι Zouche και το
High Altar. Εσωτερικά, ο
καθεδρικός είναι προσβάσιμος
μέσω ράμπων και
ανελκυστήρων όπου
χρειάζεται.

https://yorkminster.org/

14+

Ιστορικό Πολιτιστικό Μνημείο 

Καθεδρικός Ναός Γιορκ

Οι κρατήσεις πρέπει να
γίνονται εκ των προτέρων για
να ελέγχεται η
προσβασιμότητα. Παρέχονται
ακουστικοί οδηγοί χειρός/
ακουστικά. Οι συνοδοί
φροντιστές είναι δωρεάν.
Πίνακες πληροφοριών Braile
διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
Το προσωπικό εκπαιδεύεται
στην αντιμετώπιση
εγκεφαλικών επεισοδίων 

https://www.romanbaths.co.uk/
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Εδιμβούργο

Στεγάζει μια από τις σπουδαιότερες συλλογές τέχνης στην Ευρώπη. Είναι το
πιο δημοφιλές δωρεάν αξιοθέατο στην Σκωτία και αυτό με τις περισσότερες
επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαίρεση το Λονδίνο. Είναι
οργανωμένο σε δύο μέρη: Ζωή και Έκφραση. Η γκαλερί Life αντιπροσωπεύει
τη φυσική ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία και την προϊστορία. Η γκαλερί
Expression περιλαμβάνει τις συλλογές καλών τεχνών. Η γκαλερί
περιλαμβάνει ακόμη και έργα των Monet, Gauguin και Renoir.

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή
αξιοθέατα επισκεπτών της Σκωτίας
και έχει φιλοξενήσει πολλά
μεμονωμένα έργα τέχνης όλα αυτά
τα χρόνια. Η τέχνη, προερχόμενη
από όλο τον κόσμο και επηρεασμένη
από πολιτισμό σε πολιτισμό παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο στις
κοινωνικές διαφορές της ιστορίας
και στους διαφορετικούς
πολιτισμούς με την πάροδο του
χρόνου. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες της
γκαλερί μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Δυτικά της Γλασκώβης. Χώρος
στάθμευσης με πληρωμή,ο
χώρος είναι περιορισμένος (10
θέσεις προορίζονται για
κατόχους μπλε σήματος)
Πολλα δρομολόγια κάνουν
στάση έξω από το Kelvingrove.
Δέκα λεπτά με τα πόδια από το
σιδηροδρομικό σταθμό
Charling Cross. Πέντε λεπτά με
τα πόδια από το σταθμό του
μετρό Kelvinhall. Προσβάσιμο
(διαθέσιμοι ανελκυστήρες,
πολλαπλά σημεία πρόσβασης)
https://www.glasgowlife.org.uk/
museums/venues/kelvingrove-
art-gallery-and-museum

14+

Μουσείο/ Έκθεση Τέχνης

Γλασκώβη 

Πινακοθήκη και Μουσείο
Κελβινγκρόουβ

Η τέχνη την οποία διαθέτει η γκαλερί
παρουσιάζει διάφορους καλλιτέχνες
από όλο τον κόσμο σε πολλές
χρονικές περιόδους, δίνοντας τη
δυνατότητα στους επισκέπτες να
διαβάσουν και να κατανοήσουν το
νόημα που προσπαθούσαν οι
δημιουργοί να απεικονίσουν εκείνη
την εποχή. Αυτή η εμπειρία από
μόνη της δίνει στους επισκέπτες την
ευκαιρία να κατανοήσουν την
επιρροή που είχε η τέχνη στον
πολιτισμό ανα τους αιώνες. 

Διατηρεί μια μεγάλη συλλογή από διαφορετικά έργα τέχνης που
περιλαμβάνουν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Τα έργα, ξεκινώντας από
τον 13ο έως τον 20ο αιώνα, παρέχουν μια πολύτιμη εμπειρία προβολής της
εποχής καθώς και των επιρροών στον σημερινό πολιτισμό.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες της
γκαλερί μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Παρέχεται πρόσβαση για
αναπηρικό αμαξίδιο, ωστόσο
ορισμένες περιοχές της
γκαλερί ενδέχεται να είναι μη
προσβάσιμες. Μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα/ κοντινή
απόσταση με τα πόδια από τον
σιδηροδρομικό σταθμό και
πολλές στάσεις λεωφορείων. 

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
gallery
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Εθνική Πινακοθήκη
της Σκωτίας
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Γιορκ

Πολιτιστική έκθεση με διάφορα εκθέματα της σύγχρονης εποχής. Η Τέιτ
γιορτάζει τη σύγχρονη εποχή από όλο τον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επικεντρωμένο στην σύγχρονη
τέχνη, το δίκτυο των τεσσάρων
γκαλερί περιλαμβάνει την εθνική
συλλογή βρετανικής τέχνης του
Ηνωμένου Βασιλείου. Καθένα από τα
εκθέματα έχει τη δική του
πολιτιστική επιρροή από τον
καλλιτέχνη, παίζοντας ρόλο στο
σύγχρονο πολιτισμό και στην
καλλιτεχνική κοινότητα. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες της
γκαλερί μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Διατίθεται χώρος στάθμευσης
για ΑΜΕΑ με κράτηση.
Εξυπηρέτηση πολλαπλών
αναγκών όπως
προσβασιμότητα για άτομα με
αυτισμό, δυσλεξία, αναπηρικό
αμαξίδιο κ.λπ.

https://www.tate.org.uk/visit/tate
-modern
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Μουσείο/ Έκθεση Τέχνης

Λονδίνο, Σεντ Άιβς,
Λίβερπουλ

Τέιτ

Το μουσείο συγκεντρώνει την
ιστορία της ανάπτηξης του
συδηροδρομικού συστήματος και
του τρόπου με τον οποίο επηρέασε
και συνεχίζει να επηρεάζει τον
πολιτισμό μας σήμερα. 

Παρουσιάζει την ιστορία του σιδηροδρομικού συστήματος στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την επιρροή του στον σημερινό κόσμο.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν
να εκτιμούν τις διάφορες επιρροές
του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις
επιπτώσεις του στο σημερινό
σιδηροδρομικό σύστημα, το οποίο
έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή
μας σήμερα.

Παρέχεται πρόσβαση για
αναπηρικό αμαξίδιο.
Εξυπηρέτηση πολλαπλών
αναγκών προσβασιμότητας
όπως σωματικές αναπηρίες. 

https://www.railwaymuseum.
org.uk/
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Μουσείο

Εθνικό Μουσείο
Σιδηροδρόμων
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Μαντσεστέρ

Εκτίθονται αεροσκάφη του παγκοσμίου πολέμου και άλλα εκθέματα που
έχουν επηροές από όλο τον κόσμο, όπως οι Τσεχοσλοβακικές Μοίρες. 

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι
επηρέασαν όλο τον κόσμο και την
ιστορία του , το μουσείο της RAF
παρουσιάζει αυτά τα γεγονότα μέσα
από αεροσκάφη που
χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία.
Πολλά από αυτά τα αεροσκάφη
δημιουργήθηκαν μέσω συνεργασίας
με άλλες χώρες. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν
για την παραγωγή των
αεροσκαφών και για την επιρροή
της Ευρώπης στην ιστορία. 

Προσβάσιμο σε χρήστες
αναπηρικών αμαξιδίων και
χρήστες σκύλων-οδηγών.

https://www.rafmuseum.org.uk/
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Πολεμικό Μουσείο

Cosford

Μουσείο Πολεμικής
Αεροπορίας (RAF) 

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών μέσων τέχνης από όλη
τη διεθνή ιστορία, το μουσείο
παρουσιάζει την επιρροή των
πολιτισμών στην κοινωνία μέσω της
τέχνης και της ιστορίας των
καλλιτεχνών. 

Πολιτιστική έκθεση σε διάφορα εκθέματα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες της
γκαλερί μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Προσβάσιμο για χρήστες
αναπηρικών αμαξιδίων και
εξυπηρέτηση πολλαπλών
αναγκών προσβασιμότητας.
Διατίθεται χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων. O χώρος
βρίσκεται σε διαδρομή
λεωφορείων και είναι εύκολα
προσβάσιμος μέσω της
δημόσιας συγκοινωνίας,
επίσης είναι 20 - 30 λεπτά με
τα πόδια από το κέντρο της
πόλης. 

https://www.whitworth.manc
hester.ac.uk/
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Πινακοθήκη Γουίτγουορθ
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Λονδίνο

Δείτε την κληρονομιά του Πόρτσμουθ, ανακαλύψτε τον κόσμο του Σέρλοκ
Χολμς, δείτε συναρπαστικά έργα τέχνης, παρακολουθήστε την ιστορία του
Πόρτσμουθ FC και πολλά άλλα.

Διαθέτει την ιστορία του Πόρτσμουθ
και μια από τις μεγαλύτερες
συλλογές που αφορούν τον Σερ
Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και τον
διάσημο ντετέκτιβ του, Σέρλοκ Χολμς
στον κόσμο.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Επιμονή, κριτική σκέψη,
ενθουσιασμός. Οι επισκέπτες
μπορούν να αισθανθούν έμπνευση
από τον διάσημο συγγραφέα Σερ
Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και το
διάσημο έργο του που αφορά τον
Σέρλοκ Χολμς.

Προσβάσιμο για χρήστες
αναπηρικών αμαξιδίων και
εξυπηρέτηση πολλαπλών
αναγκών προσβασιμότητας.
Διατίθεται χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων. Σταθμός
λεωφορείων και τρένων κοντά. 

https://portsmouthmuseum.co.
uk/
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Πόρτσμουθ

Πινακοθήκη Πορτσμουθ

Το κέντρο του Southbank
απευθύνεται σε όλους ανεξάρτητα
την ηλικία. Οι επισκέπτες μπορούν
να ανακαλύψουν μια κουλτούρα την
οποία μπορεί να μην γνώριζαν
προηγουμένως. Καλλιτέχνες και
επιχειρήσεις από άλλες χώρες
μπορούν να παρακολουθήσουν το
φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις με
σκοπό να δημιουργήσουν ένα μείγμα
διαφορετικών πολιτιστικών
εμπειριών.

Ένα συγκρότημα καλλιτεχνικών χώρων όπου οι επισκέπτες μπορούν να
δουν και να βιώσουν διάφορες εκφράσεις τέχνης, πολιτισμού και αγοράς.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις
του Southbank μπορούν να
βιώσουν τους πολλούς
πολιτισμούς, πράγμα που σημαίνει
ότι οι άνθρωποι θα εκτεθούν σε
πολιτιστικές διαφορές και θα
μάθουν να σέβονται την
ποικιλομορφία.

Διατίθονται βοηθοί
επισκεπτών. Εγγραφή
πρόσβασης στο πρόγραμμα.

https://www.southbankcentr
e.co.uk/
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Λονδίνο

Είναι ένα μουσείο τέχνης, σχεδίου και ερμηνείας. Τα εκθέματα που
περιλαμβάνει καλύπτουν πάνω από 5.000 χρόνια ανθρώπινης
δημιουργικότητας και μερικές από τις μεγαλύτερες μελέτες αρχιτεκτονικής,
επίπλων, μόδας, υφασμάτων, φωτογραφίας, γλυπτικής, ζωγραφικής,
κοσμημάτων, γυαλιού, κεραμικών, τεχνών βιβλίων, ασιατικής τέχνης και
σχεδίου, θεάτρου και παραστάσεων.

Με τη μεγάλη συλλογή δημιουργιών
του V&A που εκτείνεται σε αιώνες
ιστορίας, το μουσείο παρέχει στους
επισκέπτες την ευκαιρία να δουν τι
μπορούν να δημιουργήσουν
άνθρωποι από διαφορετικούς
πολιτισμούς και εμπειρίες. Πολλά
από τα έργα τέχνης είναι προϊόν
επιρροής του πολιτισμού.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες της
γκαλερί μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα. Διατίθεται χώρος
στάθμευσης. Το μετρό του
Λονδίνου είναι 5 λεπτά με τα
πόδια. Επιτρέπονται σκύλοι
βοηθοί, διαθέσιμος χώρος
στάθμευσης με μπλε σήμα,
διαθέσιμο βοήθημα
κινητικότητας. 

https://www.vam.ac.uk/
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Λονδίνο

Μουσείο Βικτόρια
και Άλμπερτ

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις
παίζουν τεράστιο ρόλο στην
καθημερινή μας ζωή. Το Μουσείο
Επιστημών του Λονδίνου
παρουσιάζει αυτές τις ανακαλύψεις
με τρόπο που οι επισκέπτες μπορούν
να μάθουν για τους ανθρώπους που
διέπρεψαν από όλο τον κόσμο. Τα
εκθέματα έχουν μεγάλη επιρροή
στον σημερινό ευρωπαικό
πολιτισμό.

Το μουσείο επιστημών δείχνει στους επισκέπτες τα επιτεύγματα που μας
έχουν επηρεάσει σήμερα, γιορτάζοντας τις επιστημονικές ανακαλύψεις σε
όλη την ιστορία.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Επιμονή. Οι επισκέπτες μπορούν
να αναπτύξουν κατανόηση και
θαυμασμό για εκείνους που
κατάφεραν να πραγματοποίησουν
μία επιστημονική ανακάλυψη. Με
αυτό τον τρόπο είναι πιθανόν να
εμπνευστούν και να επιδιώξουν να
καταφέρουν τα δικά τους όνειρα. 

Μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα. Διατίθεται χώρος
στάθμευσης. Το μετρό του
Λονδίνου είναι 5 λεπτά με τα
πόδια.Διατίθεται χώρος
στάθμευσης με μπλε σήμα,
που εξυπηρετεί οποιονδήποτε
μπορεί να χρειαστεί βοήθεια
με την ακοή, τον αυτισμό, τους
χρήστες αναπηρικών
αμαξιδίων.

https://www.sciencemuseum
.org.uk/home
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Μουσείο Επιστημών του
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Wakefield

Τα Somerset House Studios είναι ένας πειραματικός χώρος εργασίας στο
κέντρο του Λονδίνου που συνδέει καλλιτέχνες, δημιουργούς και στοχαστές
με το κοινό.

Το Somerset House παρουσιάζει
θέματα που προσφέρουν
διαφορετικές οπτικές στην ιστορία
και στα προβλήματα της σημερινής
ανθρωπότητας. Θέματα όπως οι
επιπτώσεις στον πλανήτη, οι
αλληλεπιδράσεις του σημερινού
κλίματος και οι κληρονομιές της
αποικιοκρατίας παρουσιάζονται σε
άτομα που μπορεί να συνδεθούν με
αυτά τα θέματα και να εμπνευστούν.
Με αυτή την σύνδεση μεταξύ
καλλιτεχνών και κοινού είναι
δυνατόν να αναδειχθούν επιρροές
στον ευρωπαικό πολιτισμό. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις
μπορούν να βιώσουν τους
πολλούς πολιτισμούς, πράγμα που
σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα
εκτεθούν σε πολιτιστικές διαφορές
και θα μάθουν να σέβονται την
ποικιλομορφία.

Mέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα. Δεν διατίθεται
χώρος στάθμευσης, 10 λεπτά
με τα πόδια από το σταθμό. Οι
σκύλοι - οδηγοί επιτρέπονται,
η πρόσβαση με ανπηρικό
αμαξίδιο μπορεί να είναι
δύσκολη λόγω ανώμαλου
εδάφους. 

https://www.somersethouse.org
.uk/

12+

Χώρος Διεξαγωγής Εκδηλώσεων
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Somerset House

Το Πάρκο Γλυπτών του Γιόρκσαϊρ
προβάλλει διαφορετικούς
καλλιτέχνες μέσω μίας υπαίθριας
προσέγγισης. Οι επισκέπτες
συνδέουν τις εμπειρίες τους με τα
δημιουργήματα των καλλιτεχνών και
εμπνέονται από τα γλυπτά. Οι
καλλιτέχνες προέρχονται από όλο
τον κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν
να εξερευνήσουν το πάρκο για την
ιστορία του και την επιρροή που έχει
στην κοινωνία και στον πολιτισμό. 

Αποτελούμενο από 500 στρέμματα, το Πάρκο Γλυπτών του Γιόρκσαϊρ είναι
μια υπαίθρια έκθεση γλυπτικής όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν
μεγάλα γλυπτά.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες του
πάρκου μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Διατίθεται χώρος στάθμευσης/
ΑμεΑ. Στην ύπαιθρο,
απαιτείται οδήγηση/
ποδηλασία για να φτάσετε
εκεί. Επιτρέπονται οι σκύλοι-
οδηγοί, η πρόσβαση σε
αναπηρικό αμαξίδιο είναι
περιορισμένη λόγω ανώμαλου
εδάφους.

https://ysp.org.uk/
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Μπράντφορντ

Ο μοναδικός επιζών των μεγάλων υφασμάτινων αιθουσών του δέκατου
όγδοου αιώνα είναι μία κατηγορία κτιρίων που ενσωμάτωσε τη ζωτική
σημασία του εμπορίου χειροποίητων υφαντών στην προβιομηχανική
οικονομία του West Riding του Yorkshire, από τον Μεσαίωνα έως τις αρχές
του δέκατου ένατου αιώνα. Από συναυλίες σύγχρονης μουσικής, μέχρι
εντυπωσιακές παραστάσεις για συγκεκριμένες τοποθεσίες, θεάματα τσίρκου
και θέατρο δρόμου. Κατα τις εποχικές γιορτές, πραγματοποιούνται αγορές
μαζί με ειδικούς εορτασμούς για φαγητό, ποτό και εκθέσεις. Επιπλέον
διαθέτει εικαστικές τέχνες, προγράμματα γλυπτικής, υπαίθριες προβολές
ταινιών και έργα μεγάλης κλίμακας συμμετοχής. Όλα αυτά δίνουν ζωή στο
κτίριο καθ'όλη την διάρκεια του έτους. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις
εκδηλώσεις μπορούν να βυθιστούν
σε μια σειρά πολιτιστικών και
εκφραστικών εμπειριών. Ο χώρος
καλωσορίζει πολλές ενδιαφέρουσες
και πολύχρωμες εκδηλώσεις που
παίζουν ρόλο στην επιρροή της
ευρωπαικής κουλτούρας. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις
μπορούν να βιώσουν τους
πολλούς πολιτισμούς, πράγμα που
σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα
εκτεθούν σε πολιτιστικές διαφορές
και θα μάθουν να σέβονται την
ποικιλομορφία.

Δεν διαθέτει χώρο
στάθμευσης, ωστόσο
υπάρχουν μέρη για στάθμευση
κοντά. 5 λεπτά με τα πόδια
από το σταθμό των
λεωφορείων, 5 λεπτά με τα
πόδια από τον σιδηροδρομικό
σταθμό. Η πρόσβαση με
αναπηρικό αμαξίδιο είναι
περιορισμένη λόγω ανώμαλου
εδάφους, οι σκύλοι οδηγοί
είναι ευπρόσδεκτοι. 

https://www.thepiecehall.co.uk/
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Μουσείο

Χάλιφαξ

The Piece Hall

Η διάταξη και η αρχιτεκτονική του
Saltaire αντικατοπτρίζει τον
φιλανθρωπικό πατερναλισμό των
μέσων του 19ου αιώνα, καθώς και
τον σημαντικό ρόλο που
διαδραμάτισε η κλωστοϋφαντουργία
στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη. Το Salts Mill υπογραμμίζει
τη σημασία που έπαιξε το εμπόριο
και η κλωστοϋφαντουργία στην
ευρωπαϊκή ιστορία.

Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το Salts Mill φιλοξενεί εκθέσεις
ιστορίας της τέχνης και γλυπτικής. Ως μνημείο κληρονομιάς του Γιορκσάιρ,
το Salts Mill αναγνωρίζει την ιστορία του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων που τελικά έπαιξε ρόλο στην επιρροή του σημερινού
πολιτισμού. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν
να εκτιμούν τις διάφορες επιρροές
του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις
επιπτώσεις του στις σημερινές
βιομηχανίες, που έχουν παίξει
τεράστιο ρόλο στη ζωή μας
σήμερα.

Διαθέτει δικό του χώρο
στάθμευσης με πρόσβαση για
αναπηρικά αμαξίδια. 5 λεπτά
με τα πόδια από το
σιφηροδρομικό σταθμό.
Διατίθεται πρόσβαση για
αναπηρικό αμαξίδιο στην
είσοδο, διαθέσιμοι
ανελκυστήρες, σκύλοι - οδηγοί
ευπρόσδεκτοι. 

http://www.saltsmill.org.uk/
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Το ποδόσφαιρο που αποτελεί τεράστιο μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας.
Το Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου παρουσιάζει την ιστορία, τις αξέχαστες
στιγμές και τις εξελίξεις του ποδοσφαίρου όλα αυτά τα χρόνια.

Το ποδόσφαιρο αποτελεί τεράστιο
μέρος της σημερινής ευρωπαικής
κουλτούρας. Το μουσείο εχει
καταφέρει να απεικονίσει την
επιρροή αυτού του τόσο
δημοφιλούς αθλήματος το οποίο
έχει διαμορφώσει τον πολιτισμό μας
σήμερα. 

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Ανάλυση και αξιολόγηση
περιεχομένου των μέσων
ενημέρωσης. Ικανότητα ανάγνωσης
και προβολής της ιστορίας μιας
επιρροής του πολιτισμού και των
εξελίξεων της μέσω της κάλυψης
των μέσων ενημέρωσης για
συγκεκριμένα γεγονότα.

Επιτρέπονται ζώα βοήθειας.
Διατίθεται ασανσέρ σε όλους
τους ορόφους. Διατίθενται
θέσεις στάθμευσης για άτομα
με ειδικές ανάγκες σε κοντινή
απόσταση, προσβάσιμες
τουαλέτες, αναπηρικά
καροτσάκια διαθέσιμα κατόπιν
αιτήματος. 

https://www.nationalfootballmus
eum.com/
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Εθνικό Μουσείο
Ποδοσφαίρου της Αγγλίας
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Μαντσεστέρ

Παρουσιάζοντας τις βασικές στιγμές
της ιστορίας που έχουν
διαμορφώσει τον κόσμο μας σήμερα,
το Μουσείο Ανθρώπινης Ιστορίας
επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν
μόνοι τους πώς οι άνθρωποι έχουν
αλλάξει τους νόμους και την
κοινωνία σήμερα. Η επιρροή το είναι
φανερή όχι μόνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη. 

Το Μουσείο Ανθρώπινης Ιστορίας, εστιάζει στην ιστορία της δημοκρατίας,
της μετανάστευσης, της πολιτικής και του εμπορίου.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Επιμονή, κριτική σκέψη. Οι
επισκέπτες μπορούν να
αναπτύξουν κατανόηση και
θαυμασμό για τα άτομα που
επέμειναν για τα δικαιώματά τους
και για την αλλαγή των νόμων. Με
αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες
μπορεί να αισθανθούν έμπνευση,
να αποκτήσουν κριτική σκέψη και
να προσπαθήσουν να κατακτήσουν
τα όνειρα τους. 

Δεν διατιθεται χώρος
στάθμευσης, 2 λεπτά με τα
πόδια από το σταθμό των
λεωφορείων, 2 λεπτά με τα
πόδια από το σιδηροδρομικό
σταθμό. Πλήρως προσβάσιμο
για πολλές απαιτήσεις όπως
πρόσβαση με αναπηρικό
αμαξίδιο, σκύλοι-οδηγοί,
αυτισμός κ.λπ.

https://phm.org.uk/

12+

Μουσείο

Μουσείο Ανθρώπινης
Ιστορίας

https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.bradfordmuseums.org/venues/bradford-industrial-museum
https://www.npg.org.uk/


Διαθέτει ανακαλύψεις από όλο τον κόσμο, από ευρωπαικές ταξιδιωτικές
ιστορίες έως αστρονομικά ευρήματα, το Ναυτικό Μουσείο συλλέγει και
εμφανίζει ιστορίες ή αντικείμενα από την ιστορία που έχει αλλάξει τον
κόσμο μας σήμερα. 

Σε συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα
ερευνών και ανακαλύψεων από όλο
τον κόσμο, το Ναυτικό Μουσείο
φέρνει φως σε ίσως λιγότερο γνωστά
γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία.
Ανεξαρτήτως του τόπου των
ανακαλήψεων, το μουσείο γιορτάζει
τη συλλογή των ιστορικών και των
σημαντικών γεγονότων.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα:
Δεξιότητες κατανόησης της
σημασίας του σεβασμού των
διεθνών ανακαλήψεων και
ευρημάτων. 

Το μέρος παρέχει λεπτομερή
δήλωση προσβασιμότητας και
κατόψεις. Μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα, μη
διαθέσιμος χώρος
στάθμευσης.

https://www.rmg.co.uk/national-
maritime-museum
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Εθνικό Ναυτικό Μουσείο
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Τσέσαϊρ

Οι κήποι εκθέτουν μια σειρά από
αντικείμενα από το ρωμαϊκό
παρελθόν, υπογραμμίζοντας την
ιστορία της Ρώμης και τις επιρροές
που είχε σε πόλεις του Ηνωμένου
Βασίλειου, όπως το Τσέστερ.

Οι Ρωμαϊκοί Κήποι του Τσέστερ είναι ένα μικρό συγκρότημα κήπου και
πάρκου που περιέχει και παρουσιάζει μια σειρά από ρωμαϊκά ευρήματα και
αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στο Ρωμαϊκό
Τσέστερ.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Ανοιχτότητα και κριτική σκέψη: Οι
επισκέπτες μπορεί να
παρατηρήσουν την επιρροή που
είχε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην
Ευρώπη, μέσω της αρχιτεκτονικής
της. Μπορούν να αναπτυχθούν
δεξιότητες αναγνώρισης επιρροών
από πολιτισμούς και σύγκριση
αυτών με το σήμερα. 

Όλες οι περιοχές είναι
προσβάσιμες, ωστόσο, λόγω
του ότι είναι υπαίθριο πάρκο,
ορισμένες μπορεί να είναι πιο
δύσκολες στην πρόσβαση από
άλλες.
http://www.cheshirenow.co.
uk/roman_gardens.htm

7+

Μουσείο/ Έκθεση Τέχνης

Οι Ρωμαϊκοί Κήποι
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Με έργα τέχνης από όλο τον κόσμο, η Γκαλερί Γουάιτσαπελ προσφέρει μια
πολιτιστική εμπειρία για τους επισκέπτες που θα ήθελαν να δουν τα
διάφορα εκθέματα και τις δημιουργίες από καλλιτέχνες κάθε είδους
υποβάθρου.

Παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών μέσων τέχνης σε όλη
τη διεθνή ιστορία, η Γκαλερί
Γουάιταπελ παρουσιάζει την
επιρροή των πολιτισμών στην
κοινωνία μέσω της τέχνης και της
ιστορίας των καλλιτεχνών.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα:
Δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα
έργα τέχνης προέρχονται από κάθε
είδους υπόβαθρο, η δεξιότητα της
κατανόησης των διαφορετικών
γενεών τέχνης καθώς και του
υπόβαθρου τους μπορούν να
αναπτυχθούν περαιτέρω.

Επιτρέπονται τα ζώα βοήθειας,
οι κάτοχοι μπλε σήματος
έχουν δωρεάν χώρο
στάθμευσης, περιηγήσεις με
ηχητική περιγραφή. 1 λεπτό με
τα πόδια από το Aldgate East
του μετρό, 3 λεωφορεία
κάνουν στάση έξω από τη
γκαλερί.

https://www.whitechapelgallery.
org/

12+

Πινακοθήκη

Λονδίνο

Γκαλερί Γουάιτσαπελ
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Λονδίνο

Με το ευρύ φάσμα των έργων τέχνης
της, η Εθνική Πινακοθήκη ρίχνει φως
στα αυθεντικά της εκθέματα που
έχουν διασωθεί στην ιστορία. Οι
επισκέπτες της γκαλερί μπορούν να
μάθουν για αυτά τα κομμάτια πώς
κάθε σκηνή, που απεικονίζεται μέσω
της τέχνης, απεικονίστηκε από
κοινωνικές επιρροές σε όλο τον
κόσμο ή ίσως από κάποιες
ομοιότητες.

Over 700 years of Πάνω από 700 χρόνια τέχνης που παρουσιάζουν τις
εξελίξεις και τις επιρροές στον πολιτισμό σε όλη την ιστορία.art showcasing
the developments and influences in culture throughout history.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και
γνώσεις που μπορούν να
αποκτηθούν από αυτήν την
πολιτιστική εμπειρία είναι:
- Δεξιότητες αναλυτικής και
κριτικής σκέψης. Οι επισκέπτες του
πάρκου μπορούν να αντικρίσουν
τέχνη από όλο τον κόσμο και να
αναλύσουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των καλλιτεχνών που την
δημιούργησαν.

Ιδιαίτερα προσβάσιμο (ομιλίες
με διερμηνεία BSL, διερμηνεία
Braille, υπότιτλοι ζωντανής
ομιλίας σε τετ παρέχονται),
διαθέσιμα αναπηρικά
καροτσάκια, ευπρόσδεκτοι
σκύλοι βοήθειας. Ειδικές
θέσεις στάθμευσης σε κοντινή
απόσταση από κανονικούς και
μπλε κατόχους σημάτων.

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/

12+

Πινακοθήκη

Εθνική Πινακοθήκη
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Βουλγαρία
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Σόφια

Πλήθος προσωρινών και ψηφιακών εκθέσων. Η μόνιμη συλλογή είναι
αρκετά μεγάλη. Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει:
https://historymuseum.org/en/collections/ Μεταξύ άλλων: Βουλγαρική
Ιστορία και Ανάπτυξη. Βαλκανική Ιστορία και Ανάπτυξη, Βουλγαρικός
πολιτισμός, θυσαυροφυλάκιο, καλλιτεχνικές και λαικές φορεσιές, όπλα,
πόλεμοι που επηρεάσαν την περιοχή, επιρροή στην Ευρώπη, Βουλγαρική
αποστολή στην Ανταρκτική και πολλά άλλα ανάλογα με τις προσωρινές
εκθέσεις

Κάθε χώρα έχει ένα Εθνικό Μουσείο
Ιστορίας, επόμενως μπορούν να
γίνουν πολλές συγκρίσεις. Οι
εκθέσεις εδώ δείχνουν όχι μόνο την
Βουλγαρική Ιστορία αλλά και την
Βαλκανική, την περιφεριακή και της
εύρυτερης Ευρώπης. Κανείς μπορεί
να δει πολύ έντονα τις ιστορικές
εξελίξεις, τις αλλαγές και τις
διαφορετικές περιόδους και να τις
βάλει σε κοινή προοπτική. Η
ευρωπαική επιρροή από και προς
την Βουλγαρία μπορεί επίσης να
φανεί. Κάποια απο αυτά μπορούν να
παρουσιαστούν απο το παιδικό
κέντρο σε πολύ μικρή ηλικία.

Γνώσεις: Βουλγαρική Ιστορία και
Ανάπτυξη , Βαλκανική Ιστορία και
Ανάπτυξη, Βουλγαρικός
Πολιτισμός, θυσαυροφυλάκιο,
καλλιτεχνικές και λαικές φορεσιές,
όπλα, πόλεμοι που επηρεάσαν την
περιοχή, επιρροή στην Ευρώπη,
Βουλγαρική αποστολή στην
Ανταρκτική και πολλά άλλα
ανάλογα με τις προσωρινές
εκθέσεις Δεξιότητες: Ακρόαση,
Δεξιότητες Παρουσίασης,
Κοινωνικές Δεξιότητες,
Αλληλεπιδράσεις

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: στα σύνορα της
πόλης, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Ανθρώπινο δυναμικό, βοήθεια:
μεγάλη ομάδα ξεναγών
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμο.Καλές υποδομές,
προετοιμασμένο προσωπικό,
ξεναγήσεις και πινακίδες στα
Βουλγάρικα και στα Αγγλικά,
διαθέσιμες ηχητικές
ξεναγήσεις σε άλλες γλώσσες

https://historymuseum.org/en/ 

Μουσείο

Σόφια

Εθνικό Μουσείο
Ιστορίας

Κατανόηση της Βουλγάρικης
ιστορίας μέσω τεχνουργημάτων και
αρχαιολογικών ευρυμάτων και
δυνατότητα εντοπισμού της
διεθνούς και πολυπολιτισμικής
επιρροής κατα την διάρκεια των
περιόδων που παρουσιάζονται. 

Καλύπτει την πλήρη μελέτη του πολιτισμού των φυλών και των λαών που
έχουν καταλάβει τη σημερινή Βουλγαρία απο το μακρινό παρελθόν μέχρι
τον 18ο αιώνα. Το NAIM-BAS είναι εθνικό και συντονιστικό κέντρο όλων
τον ερευνητικών μελετών της Βουλγαρίας στις οποίες ασκεί επιστημονικό
και μεθοδολογικό έλεγχο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί τις πιο
πολλές συλλογές στην Βουλγαρία και οι εκθέσεις του το αναδεικνύουν ως
ένα απο τα σημαντικότερα κέντρα της χώρας για την προβολή
πολιτιστικής κληρονομιάς της σημερινής Βουλγαρίας.

Αύξηση γνώσης πολιτιστικών
εμπειριών, των τύπων, των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των πλεονεκτιμάτων της κάθε μίας.
Βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων
και γνώσεων. Αύξηση
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη
των πολιτιστικών εμπειριών.
Αύξηση δεξιοτήτων ακρόασης και
κατανόησης, βελτίωση γνώσης του
θέματος που προβλήθηκε. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβασιμότητα στο ισόγειο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες :
Βουλγάρικα και Αγγλικά

http://naim.bg/en/content/ca
tegory/400/52/

http://naim.bg/en/home/

Μουσείο

Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο
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Σόφια

Αυτό το μουσείο αφιερωμένο στην "Ιστορία της Σόφιας" στεγάζεται στο
υπέροχο παλιό κτίριο των λουτρών πίσω απο το τζαμί . Άνοιξε για το κοινό
στις 17 Σεπτεμβρίου του 2015, μετά απο χρόνια αποκατάστασης και
σχεδιασμού. Διαθέτει οκτώ αίθουσες με περισσότερα απο 1000 εκθέματα
απο το 6000 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στα πολλά αντικείμενα που
εκτίθονται, υπάρχει ένα ανακατασκευασμένο νεολιθικό σπίτι, ένα παλιό
παλιό περίπτερο, ενδυμασίες, μια άμαξα της Μαρίας Αντουανέτας και ένα
χρυσό ρολόι που δώρισε στον πρίγκιπα Φερδινάνδο η βασίλισσα Βικτώρια.
Εκτός από τα μόνιμα εκθέματα υπάρχουν και τακτικά προσωρινές εκθέσεις.

Κατανόηση της ανάπτυξης της πόλης
μέσα από διαφορετικές ιστορικές
περιόδους και της επιρροής άλλων
χωρών και πολιτισμών.

Αύξηση γνώσης πολιτιστικών
εμπειριών, των τύπων, των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των πλεονεκτιμάτων της κάθε μίας.
Βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων
και γνώσεων. Αύξηση
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη
των πολιτιστικών εμπειριών.
Αύξηση δεξιοτήτων ακρόασης και
κατανόησης, βελτίωση γνώσης του
θέματος που προβλήθηκε. Αύξηση
ενδιαφέροντος για περαιτέρω
προβολές ή μελέτες για το θέμα. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
μεγάλο μέρος δεν είναι
προσβάσιμο σε αναπηρικά
αμαξίδια
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες : μέτρα
ασφαλείας:ναι γλώσσες:
Βουλγάρικα, Αγγλικά, Ρώσικα,
συγκρότημα υποδομών

http://www.sofiahistorymuseum.
bg/en/

Μουσείο

Σόφια

Ιστορικό Μουσείο Σόφιας

Κατανόηση και γνώση του πολιτικού
συστήματος εκείνης της περιόδου
και της επιρροής του στη ζωή, τον
πολιτισμό και τη νοοτροπία των
ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός
του σοσιαλιστικού καθεστώτος.

Παρουσιάζει έργα από την περίοδο της σοσιαλιστικής κυριαρχίας στη
Βουλγαρία (1944-1989). Περισσότερα από 70 έργα του μνημειώδους
γλυπτού εκτίθενται στο πάρκο έκτασης 7.500 τετραγωνικών μέτρων.Το
μεγάλο πεντάκτινο αστέρι, που έστεψε το πρώην Party House στο κέντρο
της Σόφιας, εκτίθεται σε ειδικό βάθρο.Σε μια αίθουσα έκτασης 550
τετραγωνικών μέτρων, οι προσωρινές εκθέσεις με βάση την πλοκή-
θεματική αρχή δείχνουν τις ιδεολογικές μορφές τέχνης. Ταινίες αρχείου
και ντοκιμαντέρ προβάλλονται στην αίθουσα βίντεο.

Αύξηση γνώσης πολιτιστικών
εμπειριών, των τύπων, των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των πλεονεκτιμάτων της κάθε μίας.
Βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων
και γνώσεων. Αύξηση
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη
των πολιτιστικών εμπειριών.
Αύξηση δεξιοτήτων ακρόασης και
κατανόησης, βελτίωση γνώσης του
θέματος που προβλήθηκε. Αύξηση
ενδιαφέροντος για περαιτέρω
προβολές ή μελέτες για το θέμα. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: εντός πόλης, μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
δεν διατίθεται
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: μέτρα
ασφαλείας:ναι γλώσσες:
Βουλγάρικα, Αγγλικά

https://nationalgallery.bg/bg/vi
siting/museum-of-socialist-art/

Μουσείο

Μουσείο Σοσιαλιστικής
Τέχνης
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Σόφια

Το μουσείο, που στεγάζεται στην ανατολική πτέρυγα του πρώην παλατιού,
δίνει μια εικόνα της βουλγαρικής λαογραφίας και των παραδόσεων, όπως
πασχαλινά αυγά και ψωμιά, καθώς και φορεσιές από διάφορες περιοχές. Αν
και ξεκίνησε το 1878, πολλά πολύτιμα εκθέματα χάθηκαν κατά τη διάρκεια
του βομβαρδισμού το 1944 και ίσως το πιο ενδιαφέρον έκθεμα είναι η
εντυπωσιαή σκαλιστή ξύλινη οροφή.

Κατανόηση και μάθηση του
πολιτισμού και των παραδόσεων και
του τρόπου με τον οποίο συνδέονται
με την επιρροή των διαφορετικών
περιοχών.

Αύξηση γνώσης πολιτιστικών
εμπειριών, των τύπων, των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των πλεονεκτιμάτων της κάθε μίας.
Βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων
και γνώσεων. Αύξηση
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη
των πολιτιστικών εμπειριών.
Αύξηση δεξιοτήτων ακρόασης και
κατανόησης, βελτίωση γνώσης του
θέματος που προβλήθηκε. Αύξηση
ενδιαφέροντος για περαιτέρω
προβολές ή μελέτες για το θέμα. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
δύσκολη προσβασιμότητα για
ΑΜΕΑ
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες:
περιορισμένο προσωπικό
διαθέσιμο, σήμανση στα
Βουλγάρικα και στα Αγγλικά

Μουσείο

Σόφια

Εθνικό Μουσείο
Εθνολογίας

Κατανόηση της τέχνης σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, ικανότητα για
συγκρίσεις και εξέταση πολιτιστικών
και ιστορικών επιρροών

Η Εθνική Πινακοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1948, είναι το μεγαλύτερο
μουσείο τέχνης στη Βουλγαρία, με πάνω από 41.000 πίνακες, γλυπτά,
γραφικά, διακοσμητικά και σύγχρονα έργα τέχνης. Διαθέτει την
πλουσιότερη συλλογή χριστιανικής τέχνης από τα βουλγαρικά εδάφη
(4ος–19ος αι.), διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα επιτεύγματα των
Βούλγαρων δασκάλων από την Εθνική Αναγέννηση μέχρι σήμερα, μαζί με
υποδείγματα ευρωπαϊκής τέχνης (15ος–20ος αι.) και μοναδικά έργα
τέχνης από την Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Σύμφωνα με τις
σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, η Εθνική Πινακοθήκη ορίζει την
αποστολή της ως ένα μουσείο ανοιχτό στο κοινό, το οποίο διατηρεί,
μελετά και εμπλουτίζει την εθνική συλλογή βουλγαρικής και ξένης τέχνης
για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. 

Αύξηση γνώσης πολιτιστικών
εμπειριών, των τύπων, των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των πλεονεκτιμάτων της κάθε μίας.
Βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων
και γνώσεων. Αύξηση
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη
των πολιτιστικών εμπειριών.
Αύξηση δεξιοτήτων ακρόασης και
κατανόησης, βελτίωση γνώσης του
θέματος που προβλήθηκε. Αύξηση
ενδιαφέροντος για περαιτέρω
προβολές ή μελέτες για το θέμα. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
δύσκολη προσβασιμότητα για
ΑΜΕΑ
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: μέτρα
ασφαλείας: ναι , γλώσσες:
Βουλγάρικα και Αγγλικά

https://nationalgallery.bg/

Μουσείο/Πινακοθήκη

Eθνική Πινακοθήκη της
Βουλγαρίας

24

https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.npg.org.uk/


Σόφια

Οι εκθέσεις του μουσείου οργανώνται με βάση το θέμα, την χρονολογία και
τις συλλογές. Άπο τα ένα εκατομμύριο πολύτιμα είδη της συλλογής μας, τα
28.000 εκτίθονται. Στις θεματικά χρονολογικές γκαλερί, που εξιστορούν την
ανάπτυξη του βουλγαρικού στρατού, η έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των
ενόπλων δυνάμεων στους πολέμους για την εθνική ενοποίηση. Στις
αίθουσες συλλογής παρουσιάζονται όπλα, διακοσμήσεις και φορεσίες – μία
από τις παλαιότερες και πλουσιότερες συλλογές του μουσείου. Η
βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση σε περίπου 15.000 τόμους
εξειδικευμένης βιβλιογραφίας

Το Εθνικό Μουσείο Στρατιωτικής
Ιστορίας (ΕΜΣΙ) είναι ένα κρατικό
μουσείο, το οποίο από την ίδρυσή
του αποτελεί δομή του Υπουργείου
Άμυνας (Υπουργείο Πολέμου και
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
αντίστοιχα). Αποκτά, συντηρεί,
ερευνά και κοινοποιεί πολιτιστικά
πολύτιμα αντικείμενα που
σχετίζονται με την εθνική και την
ευρωπαϊκή στρατιωτική ιστορία. Οι
δραστηριότητες του NMMH
καλύπτουν ολόκληρη την εθνική
επικράτεια.

Εκμάθηση στρατιωτικής ιστορίας,
αλλαγές χάρτη της περιοχής, εφέ
και όπλα.Δεξιότητες παρουσίασης.
Διατίθεται επίσης ένα μάθημα
στρατιωτικής εκπαίδευσης: Η
στρατιωτική εκπαίδευση έχει
σχεδιαστεί για μαθητές 9ης και
10ης τάξης. Εξασφαλίζει την
απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα
καθήκοντα των πολιτών για την
άμυνα της χώρας, τα μέτρα
επιβίωσης σε περίπτωση κρίσης
ένοπλης σύγκρουσης και τις
αποστολές των ενόπλων
δυνάμεων.

Μουσείο

Σόφια

Εθνικό Μουσείο
Στρατιωτικής
Ιστορίας

Το Εθνικό Θέατρο «Ιβάν Βάζοφ» είναι
η αρχαιότερη και η πιο έγκυρη από
τις βουλγαρικές σκηνές, με πλούσια
ιστορία, σταθερά αγκυροβολημένη
στις παραδόσεις του, με επιβλητική
και πρωταγωνιστική παρουσία στη
νεωτερικότητα του παρόντος. Το
θέατρο προσφέρει ένα ευρύ
ρεπερτόριο τόσο σύγχρονων όσο και
κλασικών έργων ελκυστικά στο
ευρύτερο δυνατό φάσμα κοινού.
Πήρε το όνομά του από έναν από
τους πιο διάσημους συγγραφείς της
Βουλγαρίας, και δημιουργεί
συνδέσμους λογοτεχνίας και τέχνης
με τον υπόλοιπο κόσμο

Το Εθνικό Θέατρο «Ιβάν Βάζοφ» είναι το εθνικό θέατρο της Βουλγαρίας,
καθώς και το παλαιότερο και πιο επίσημο θέατρο της χώρας και ένα από
τα σημαντικά ορόσημα της Σόφιας, της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της εθνικής δραματουργίας και
παράλληλα οι τρεις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου είναι ανοιχτές σε όλες
τις καινοτόμες και αξιόλογες δημιουργικές προσπάθειες.Το Εθνικό
Θέατρο έχει μια εντυπωσιακή ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. To
μέρος έχει γίνει το κέντρο της πολιτιστικής ζωής της Βουλγαρίας,
διατηρώντας στη μνήμη του τους θριάμβους των μεγαλύτερων 

Αύξηση γνώσης της ανάπτυξης του
θεάτρου της Βουλγαρίας και της
σημασίας του για την πολιτιστική
ζωή απο το 1904 (θεατρικές
παραστάσεις και κληρονομιά)
Βελτίωση δεξιοτήτων παράστασης
και παρουσίασης

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
δεν διατίθεται
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες:
Βουλγάρικα 

https://nationaltheatre.bg/en

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: εντός πόλης, μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμη ανάλογα με την
αναπηρία
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες:
Βουλγάρικα και Αγγλικά,
εσωτερικό μέρος του μουσείου
και εκθέματα αυλής

https://militarymuseum.bg/

Θέατρο

Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ
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Σόφια

Ο εκθεσιακός χώρος ιδρύθηκε το 1973. Εδώ εκτίθενται φωτογραφίες και
αυθεντικά αντικείμενα του Γιαβόροφ, τα οποία ανιχνεύουν ορισμένα
στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο του ποιητή - το παλιό Chirpan, τα
σχολικά χρόνια στο Plovdiv, την εργασία του σε ένα τηλεγραφικό γραφείο,
την περίοδο ως νέος ποιητής στη Σόφια και τη συμμετοχή του στον
πολιτιστικό κύκλο "Misal" ("Σκέψη"), ο Γιαβόροφ και το IMRO, η Mina
Todorova , η Laura Karavelova, ο πρόωρος θάνατός του. Εκτίθενται
προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα, τμήματα της προσωπικής του
βιβλιοθήκης, έντυπα-εκδόσεις του ποιητή, έγγραφα, πορτρέτα και πίνακες
ζωγραφικής.

Το 1973 χτίστηκε ένας εκθεσιακός
χώρος δίπλα στο σπίτι, όπου
εκτίθενται χρονολογικά οι βασικές
στιγμές της ζωής και του έργου του
Γιαβόροφ - η παλιά πόλη του
Τσιρπάν, τα σχολικά χρόνια στο
Πλόβντιβ, οι περιπλανήσεις του
τηλεγραφητή, ο νεαρός ποιητής στη
Σόφια και η συμμετοχή του στην
πολιτιστική εταιρεία "Misal", ο
Γιαβόροφ και η IMRO, η Μίνα
Τοντόροβα, η Λόρα Καραβέλοβα, ο
πρόωρος θάνατος.

Γνώση του πολιτισμού, του τρόπου
ζωής και της λογοτεχνίας και της
σημασίας αυτού του Βούλγαρου
συγγραφέα, δυνατότητα
ανάγνωσης και συμμετοχής σε
φεστιβάλ λογοτεχνίας, δεξιότητες
γραφής και ανάγνωσης

Μουσείο-Σπίτι

Σόφια

Μουσείο-Σπίτι "Peyo
Yavorov"

Η ρωσική ορθόδοξη παράδοση τόσο
από πλευράς θρησκείας όσο και
αρχιτεκτονικής

Χτίστηκε την περίοδο μεταξύ 1907 και 1914 με σχέδιο του Ρώσου
αρχιτέκτονα Μ. Preobrazhensky με πρωτοβουλία της ρωσικής πρεσβείας
και σε οικόπεδό του.
Οι τοιχογραφίες είναι έργα Ρώσων καλλιτεχνών, υπό τις οδηγίες του
Vasiliy Perminov. Στο τέμπλο υπάρχουν 4 εικόνες, οι οποίες είναι
αντίγραφα των εικόνων του καθεδρικού ναού του Κιέβου "Άγιος
Βλαδίμηρος". Οι πέντε μικροί τρούλοι της εκκλησίας είναι καλυμμένοι με
χρυσό, ενώ οι καμπάνες είναι δωρεά του Ρώσου αυτοκράτορα Νικολάου
του 2ου. Μέχρι το 1947 στο ναό εργάζονταν μοναχοί από τη λεγόμενη
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού και ο ναός ήταν α κέντρο για
τους πολυάριθμους Ρώσους μετανάστες στη Βουλγαρία. Μετά το 1947
παραδόθηκε στη μητρόπολη του Πατριαρχείου Μόσχας, η οποία τον
διαχειρίζεται μέχρι σήμερα.

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
μη προσβάσιμο για αναπηρικά
αμαξίδια
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: το
προσωπικό δεν παρέχει
ξενάγηση, αυτοπροβολή

Προσβασιμότητα (για άτομα
με αναπηρία) + ετοιμότητα του
προσωπικού - προσβάσιμη
ανάλογα με την αναπηρία
Υποδομή, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες -
βουλγαρικά και αγγλικά,
εσωτερικό τμήμα του
μουσείου και εκθέματα της
αυλής

http://www.javorovhouse.info/?
cid=5

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Ρώσικη εκκλησία στην
Σόφια
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Σόφια

Ο Πατριαρχικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Αλεξάντερ Νέφσκι είναι ο
μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο.
Ο θεμέλιος λίθος του καθεδρικού ναού του Αγίου Αλεξάντερ Νέφσκι τέθηκε
στις 19 Φεβρουαρίου 1882. Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν στα θεμέλια του
ναού δύο κείμενα: το ένα ήταν χαραγμένο σε μεταλλική πλάκα και το άλλο
γραμμένο σε περγαμηνή. Τα ιστορικά γεγονότα του 1877-1878 θα
διατηρηθούν για πάντα σε αυτά. Ο επίσημος αγιασμός του ναού έγινε το
1924. Δεδομένου ότι ο ναός έχει τρεις θρόνους, η έδρα του φωτισμού είναι
σε τρεις διαδοχικές ημέρες - 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η πρόταση για την
ανέγερση του καθεδρικού ναού του Αγίου Αλεξάντερ Νέφσκι έγινε με
απόφαση της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης του 1879 που συγκλήθηκε στην
παλιά πρωτεύουσα Βέλικο Τάρνοβο (Tsarevgrad Tarnov).

Κατανόηση της σημασίας της
κοινότητας και της θρησκείας την
συγκεκριμένη περίοδο και πώς
επηρέασε το προφίλ της πόλης.
Αρχιτεκτονικές, εμπορικές και
θρησκευτικές συνδέσεις με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες

Αύξηση ιστορικής και
θρησκευτικής γνώσης, η σημασία
της θρησκείας στην κοινότητα.
Κατανόηση αρχιτεκτονικής
υπογραφής.

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Σόφια

Καθεδρικός Ναός Αγίου
Αλεξάνδρου Νιέφσκι

Η εκκλησία χτίστηκε στη θέση
αρκετών προηγούμενων εκκλησιών
του 4ου αι. και χώρων λατρείας που
χρονολογούνται από την εποχή που
ήταν η νεκρόπολη της ρωμαϊκής
πόλης Serdica. Τον 2ο αιώνα, ήταν η
θέση ενός ρωμαϊκού θεάτρου. Κατά
τη διάρκεια των επόμενων αιώνων,
κατασκευάστηκαν αρκετές άλλες
εκκλησίες, για να καταστραφούν από
εισβολείς όπως οι Γότθοι και οι
Ούννοι.

Αύξηση ιστορικής και
θρησκευτικής γνώσης, η σημασία
της θρησκείας στην κοινότητα.
Κατανόηση αρχιτεκτονικής
υπογραφής, όπως επίσης και των
επιπτώσεων της διαφορετικής
ηγεσίας και επιρροών της χώρας,
καθώς και της ρωμαϊκής και της
οθωμανικής επιρροής και των
απαιτήσεων τους.

Η εκκλησία της Αγίας Σόφιας είναι η παλαιότερη εκκλησία της βουλγαρικής
πρωτεύουσας Σόφιας, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Στο
προηγούμενο κτίριο έλαβε χώρα η Σύνοδος της Σέρντιτσα που
πραγματοποιήθηκε πιθανότατα το 343 και στην οποία συμμετείχαν 316
επίσκοποι. Τον 14ο αιώνα, η εκκλησία έδωσε το όνομά της στην πόλη, η
οποία προηγουμένως ήταν γνωστή ως Sredets (Средец). κάτω από τη
σημερινή Βασιλική της Αγίας Σοφίας εκτίθενται ταφικές εγκαταστάσεις από
την ανατολική νεκρόπολη της αρχαίας πόλης Serdica και τα ερείπια τριών
παλαιότερων εκκλησιών. Το τέταρτο κτίριο της εκκλησίας χτίστηκε στο
τέλος του V αιώνα, στις αρχές του VI αιώνα. 

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
μη προσβάσιμο για αναπηρικά
αμαξίδια
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: το
προσωπικό δεν παρέχει
ξενάγηση, αυτοπροβολή,μέτρα
ασφαλείας:ναι, περιγραφή και
ιστορία:έξω

https://www.cathedral.bg/en/h
ome/#

Τοποθεσία, δημόσιες
συγκοινωνίες- κεντρική
τοποθεσία, διαθέσιμες
δημόσιες συγκοινωνίες -
Προσβασιμότητα (για άτομα με
ειδικές ανάγκες) + ετοιμότητα
του προσωπικού- δεν είναι
προσβάσιμο για αναπηρικά
αμαξίδια - Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας,
γλώσσες- το προσωπικό δεν
παρέχει ξενάγηση, αυτογνωσία

https://www.sofiahistorymuseu
m.bg/en/chain-offices/

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Εκκλησία της Αγίας Σοφίας
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Σόφια

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Παντελεήμονα, γνωστή και
ως Εκκλησία Μπογιάνα, φημίζεται για τις μεσαιωνικές τοιχογραφίες της. Η
εκκλησία είναι ένα πολιτιστικό μνημείο υπό την προστασία της UNESCO,
που εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979. Η
εκκλησία της Μπογιάνα είναι μοναδική λόγω του πλήθους των χρωμάτων
και των εικόνων βαθιάς ψυχολογικής πολυπλοκότητας. Οι τοιχογραφίες
που χρονολογούνται από το 1259 αντικατοπτρίζουν τις παραδόσεις του
13ου αιώνα της Ζωγραφικής Σχολής Turnovo. Ο άγνωστος δάσκαλος
ακολουθεί την κλασική σύνθεση της εικονογραφίας. Το καλλιτεχνικό του
έργο είναι φωτεινό, συμπαγές, οι εικόνες εκπέμπουν ζωντάνια, πλούσια
πνευματικότητα και τονίζονται τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά των
εικονιζόμενων μορφών δωρητών.

Αύξηση γνώσης της ιστορίας της
περιοχής και πως αυτή επηρέασε τη
θρησκευτική πορεία της Βουλγαρίας.
Βελτίωση γνώσης των καλλιτεχνών
και των δασκάλων που
συνεισφέρουν στις τοιχογραφίες της
εκκλησίας. Κατανόηση της θρησκείας
σε διαφορετικές ιστορικά περιόδους
της Βουλγαρίας.

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Σόφια

Εκκλησία της Μπογιάνα

Στα ανατολικά βρίσκονται
ανασκαμμένα θεμέλια του ρωμαϊκού
οικισμού της Serdica. Σήμερα η
εκκλησία είναι μουσείο που
προστατεύεται από την UNESCO.
Σήμερα η εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου είναι η παλαιότερη
ορθόδοξη εκκλησία της Ανατολικής
Ευρώπης, καθώς και το δεύτερο
παλαιότερο κτίριο σε ολόκληρη την
πόλη με πραγματικά δραματική
ιστορία. 

Η ρωμαϊκή Ροτόντα /η εκκλησία "Άγιος Γεώργιος"/ είναι η παλαιότερη
διατηρημένη δομή που εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον αρχικό της σκοπό
στην πόλη της Σόφιας.
Χτίστηκε τον 4ο αιώνα από τους Ρωμαίους σύμφωνα με ένα αρκετά
περίπλοκο σχέδιο: ένας τεράστιος, κυκλικός κεντρικός θάλαμος, που
επιστέφεται από θόλο και περιβάλλεται από τέσσερις ημικυκλικές αψίδες.
Ο ναός έχει αλλάξει σημαντικά από τότε: Πρώτα καταστράφηκε από τους
Ούννους, ξαναχτίστηκε ως εκκλησία και στη συνέχεια μετατράπηκε σε
τζαμί από τους Οθωμανούς. Η ρωμαϊκή Ροτόντα έχει αποκατασταθεί
πρόσφατα, αξίζει να τη δείτε λόγω της απλής, αλλά και εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής της.

Αύξηση ιστορικής γνώσης ,των
επιδράσεων διαφορετικών
πολιτισμών και θρησκειών,του
αρχιτεκτονικού προφίλ και του
σκοπού των κατασκευών.

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού: ο
πρώτος όροφος είναι
προσβάσιμος. Το μουσείο της
Νεκρόπολης (μέρος της
εκκλησίας): προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες:
Βουλγάρικα και Αγγλικά
https://bulgariatravel.org/en/th
e-rotunda-st-george-sofia/

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: ορεινή περιοχή,
λεωφορείο διαθέσιμο,
πρσβασιμότητα ΙΧ
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
μη πλήρως προσβάσιμο,
προσωπικό όχι καλα
προετοιμασμένο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: μέτρα
ασφαλείας:ναι, Βουλγάρικα και
Αγγλικά (πινακίδες)

http://www.boyanachurch.org/i
ndexen.htm

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Ναός Ροτόντα
Αγίου Γεωργίου
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Κρεμικοβτσί

Ιδρύθηκε από τον Τσάρο Ιβάν Αλέξανδρο (κυβέρνησε 1331 – 1371 μ.Χ.)
περίπου το 1341 και διατηρήθηκε μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1382.
Ο ναός του μοναστηριού ανακαινίστηκε και αγιογραφήθηκε το 1476.
Το μοναστηριακό συγκρότημα αποτελείται από την εκκλησία, τα κατοικίσιμα
κτίρια και τα βοηθητικά κτίρια. Τον 17ο αιώνα διέθετε και μοναστηριακό
σχολείο. Το μοναστήρι παρείχε καταφύγιο στον επαναστάτη Βασίλ Λέφσκι
(1837 – 1873).
Η μονή κηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται τα
πρώιμα λειτουργικά της βιβλία και ένα χειρόγραφο του 4ου Ευαγγελίου του
1534 μ.Χ. Η 15η του Αυγούστου,η ημέρα της Παναγίας,επιλέχθηκε ως ημέρα
μνήμης.

Γνώση, ιστορική και πολιτιστική
ευαισθητοποίηση. Αρχιτεκτονικά,
έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
άλλες σύγχρονες εκκλησίες στην
περιοχή της Σόφιας, όπως η
εκκλησία του Αγίου Πέτκα των
Σεντλερικών στην πόλη και η
εκκλησία της Μονής Κρεμικοβτσί.
Μπορούν να βρεθούν σύνδεσμοι με
άλλους περιφερειακούς
θρησκευτικούς χώρους.

Αύξηση γνώσης, ιστορικής και
πολιτιστικής συνείδησης.
Εκμάθηση επιρροής των ηγεμόνων
στη θρησκευτική τέχνη. 

Προάστια της Σόφιας, στο
κάτω μέρος του βουνού
Vitosha, με λεωφορείο ή με
αυτοκίνητο. Προσβασιμότητα
(για άτομα με ειδικές ανάγκες)
+ ετοιμότητα του προσωπικού-
N/A. Υποδομή, προσωπικό,
μέτρα ασφαλείας, γλώσσες-
Πολύπλοκη υποδομή,
βουλγαρική και αγγλική
γλώσσα, περιορισμένο
προσωπικό.

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Σόφια

Μονή του Ντραγκαλέβτσι

Το μοναστήρι ιδρύθηκε κατά τη
διάρκεια της Δεύτερης Βουλγαρικής
Αυτοκρατορίας, ίσως στα μέσα του
14ου αιώνα με εντολή του τσάρου
Ιβάν Αλέξανδρου (1331-1371).Με την
οθωμανική κατάκτηση των
Βαλκανίων στα τέλη του 14ου αιώνα,
η Μονή Κρεμικοβτσί καταστράφηκε
το 1398. Τον 15ο αιώνα, η Μονή
Κρεμικοβτσί ήταν κέντρο της
βουλγαρικής εκπαίδευσης και του
πολιτισμού. Εκείνη την εποχή, το
μοναστήρι στέγαζε δύο σχολεία για
λαϊκούς και ένα για κληρικούς. 

Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας
(12ος–14ος αιώνας) και επανιδρύθηκε το 1493 από έναν τοπικό
Βούλγαρο ευγενή, το μοναστήρι περιλαμβάνει δύο εκκλησίες. Από αυτές,
η παλαιότερη, η μεσαιωνική εκκλησία, είναι αξιοσημείωτη για τις
τοιχογραφίες του 15ου αι.

Ανάπτυξη γνώσης καλλιγραφίας,
ιστορίας, επιρροών της πόλης,
επιρροών του πολέμου,
αρχιτεκτονικής και θρησκείας

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: δεν υπάρχει
διαθεσιμότητα με μέσα μαζικής
μεταφοράς, πρσβασιμότητα ΙΧ
Ανθρώπινο
Δυναμικό,βοήθεια:πολύ
περιορισμένη Προσβασιμότητα
(για ΑΜΕΑ) + ετοιμότητα του
προσωπικού: προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες:
περιορισμένες

Εκκλησία/θρησκευτικός χώρος

Μοναστήρι του Κρεμκόβτση
του Αγίου Γεωργίου
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Χισάρια

Η ρωμαϊκή μωσαϊκή κληρονομιά της Φιλιππούπολης εκπλήσσει με τον
πλούτο και τη μεγαλοπρέπειά της. Είναι ένα γνήσιο αριστούργημα της
τέχνης της ύστερης αρχαιότητας, που συνεχίζει να εμπνέει τις γενιές του
σήμερα. Η Βασιλική του Επισκόπου της Φιλιππούπολης, ο προκάτοχος της
σημερινής Φιλιππούπολης, είναι ο μεγαλύτερος παλαιοχριστιανικός ναός
σε αυτή τη χώρα. Ένα νόμισμα που χρονολογείται από την εποχή του
αυτοκράτορα Λικίνιου (308-324) που ανακαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές
της Βασιλικής του Επισκόπου, έχει γεννήσει την υπόθεση ότι η βασιλική
ήταν από τις πρώτες που ανεγέρθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά τη
νομιμοποίηση του Χριστιανισμού, το 313. Οι διαστάσεις του, η διακόσμησή
του και η κεντρική του θέση κοντά στο φόρουμ της αρχαίας πόλης
υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας αρκετά μεγάλης χριστιανικής κοινότητας με
επιρροή στη Φιλιππούπολη.

Το εσωτερικό του κοσμούνταν από
κίονες με χριστιανικά σύμβολα στα
κιονόκρανά τους, από τοιχογραφίες
και πολυτελή ψηφιδωτά δάπεδα. Τα
ψηφιδωτά είναι τα καλύτερα
διατηρημένα στοιχεία του κτιρίου.
Εκτελέστηκαν σε τρία στάδια,
σχηματίζουν δύο στρώματα και
έχουν συνολική έκταση 2.000
τετραγωνικών μέτρων.

Κατανόηση Μωσαϊκών
παραδόσεων, ιστορίας, τέχνης και
αρχιτεκτονικής

Βασιλική/Μουσείο

Πλόβντιβ

Μεγάλη Βασιλική Εκκλησία

Εκμάθηση τοπικής ιστορίας.
Βελτίωση γνώσης της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας και της επιρροής της.
Κατανόηση των φυσικών πόρων.Οι
αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται στο
μεγαλύτερο μέρος της πόλης και
είναι ανοιχτοί προς το κοινό,
διατίθεται και ξενάγηση.

Η πόλη ιδρύθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια πιθανώς λόγω των ιαματικών
πηγών της. Ορισμένα προϊστορικά λείψανα έχουν βρεθεί σε αυτό που
είναι τώρα το κέντρο της πόλης. Αργότερα, έγινε θρακική πόλη και, όταν η
Θράκη έπεσε στους Ρωμαίους και έγινε ρωμαϊκή επαρχία, η Χισάρια έγινε
ρωμαϊκή πόλη,μία από τις τρεις σημαντικότερες της επαρχίας. Κατά
καιρούς ονομαζόταν Αυγούστα, Διοκλητιανούπολη (από τον
αυτοκράτορα Διοκλητιανού) και με μερικά άλλα ονόματα. Ήταν ένα
διάσημο θέρετρο ακόμη και εκείνη την εποχή, κάτι που αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος είχε επισκεφτεί
την πόλη.

Βελτίωση γνώσης της ιστορίας,του
πολιτισμού και της χρήσης
φυσικών πόρων. Ο τεράστιος
αρχαιολογικός χώρος δίνει την
ευκαιρία να κατανοηθεί ο τρόπος
ζωής, οι δομές της πόλης και οι
τεχνικές δόμησης. 

Πολυάριθμες τοποθεσίες,
δημόσια συγκοινωνία
διαθέσιμη, αλλά όχι
απαραίτητη. Ανθρώπινο
δυναμικό, βοήθεια- μέσω
οργανωμένων ξεναγήσεων.
Προσβασιμότητα (για άτομα με
αναπηρία) + ετοιμότητα του
προσωπικού- Κάποιοι χώροι
είναι προσβάσιμοι, κάποιοι
άλλοι όχι για άτομα με
αναπηρία.Πολύπλοκη υποδομή,
μέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται, αλλά θα
μπορούσαν να βελτιωθούν σε
ορισμένα σημεία του
συγκροτήματος

Κεντρική, δημόσια
συγκοινωνία διαθέσιμη.
Ανθρώπινοι πόροι, βοήθεια -
ναι. Προσβασιμότητα (για
άτομα με ειδικές ανάγκες) +
ετοιμότητα του προσωπικού-
ναι, προσβάσιμο. Υποδομές
σύγχρονες, μέτρα ασφαλείας
σε ισχύ, βουλγαρικά και
αγγλικά, καθώς και ξεναγήσεις
σε διάφορες άλλες γλώσσες

https://www.plovdivmosaics.or
g/contact-us/

Αρχαιολογικός Χώρος

Ιστορικό Σύμπλεγμα της
Χισάρια
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Μπελογκραντσίκ

Το φρούριο Μπάμπα Βίντα είναι ένα από τα πιο σημαντικά και
καλοδιατηρημένα ιστορικά κειμήλια όχι μόνο στην επαρχία Βίντιν αλλά και
στη Βουλγαρία συνολικά. Υπάρχουν παλιοί θρύλοι που αναφέρονται σε
αυτό. Φυσικά, η ιστορία είναι τελείως διαφορετική από τη μυθολογία.
Εκτείνεται για περισσότερους από 20 αιώνες. Από τα αρχαία χρόνια
υπήρχαν οχυρωμένες εγκαταστάσεις στη στρατηγική θέση ακριβώς στη
μεγάλη στροφή του Δούναβη. Στο σημείο που βρίσκεται τώρα το φρούριο,
υπήρχε παρατηρητήριο που χτίστηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους. Ήταν
μέρος των συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον 3ο αιώνα άρχισαν
να χτίζουν γύρω του ένα φρούριο με το όνομα Μπονόνια. Αργότερα
μετατράπηκε σε κάστρο για τον τοπικό άρχοντα και το καλύτερο οχυρωμένο
κτίριο της πόλης (τη γειτονιά Καλέτο στο Βίντιν). 

Η κατασκευή του Baba Vida ξεκίνησε
τον 10ο αιώνα και είχε διάφορα
στάδια. Σύμφωνα με τα βυζαντινά
χρονικά, η Baba Vida επέζησε μιας
οκτάμηνης πολιορκίας από τον
αυτοκράτορα Βασίλειο Β'. Το φρούριο
του Βίντιν ήταν η σημαντικότερη
οχύρωση σε όλη τη βορειοδυτική
Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της
Δεύτερης Βουλγαρικής
Αυτοκρατορίας.

Φρούριο

Βιδίνιο

Μπάμπα Βίντα

Σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτό
σώζονται ερείπια ενός άλλου
φρουρίου – του Λατινικού οχυρού,
το οποίο χρησίμευε ως βοηθητικό
οχυρό.
Με τη διάσπαση της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας το 395, τα βαλκανικά
εδάφη εισήλθαν στα σύνορα του
Βυζαντίου. Στα τέλη του 7ου αιώνα,
το φρούριο Belogradchik έπεσε στην
επικράτεια του νεοσύστατου
βουλγαρικού κράτους.

Το φρούριο Μπελογκραντσίκ βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ. από την
πόλη Belgradchik, ανάμεσα στους περίφημους βράχους Belogradchik.
Το φρούριο υπήρχε από τα ρωμαϊκά χρόνια. Τον 1ο – 3ο αιώνα μ.Χ., οι
Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμους στις νέες επαρχίες της αυτοκρατορίας
στη Βαλκανική χερσόνησο, καθώς και φρούρια για τη φύλαξη τους.
Η αποστολή του φρουρίου Μπελογκραντσίκ ήταν να ελέγχει τον δρόμο
από την πόλη Ratsiaria (κοντά στο σημερινό χωριό Archar στην περιοχή
Vidin). Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν το ψηλότερο μέρος του φρουρίου, που
ονομάζεται Ακρόπολη

Κατανόηση Ιστορίας, Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, αμυντικών
συστημάτων, φύσης και χρήσης
της στην κατασκευή φρουρίων.

Κατανόηση Ιστορίας, επιρροής
γειτονικών χωρών, πολέμου και
κυριαρχίας της χώρας, αύξηση
γνώσης των θρύλων και της
μυθολογίας

Το μουσείο βρίσκεται στην
όχθη του Δούναβη, στο πάρκο
By-river. Υπάρχουν
χαρακτηριστικές πινακίδες
που οδηγούν στο φρούριο.
Τέτοιες τοποθετούνται ακόμη
και πριν από την είσοδο του
Βίντιν.

http://danubeoldrichhistory.ro/
en/the-baba-vida-fortress/

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: προσβάσιμο με ΙΧ
Ανθρώπινο δυναμικό, βοήθεια:
ναι Προσβασιμότητα (για
ΑΜΕΑ) + ετοιμότητα του
προσωπικού:μη πλήρες
προσβάσιμο για αναπηρικά
αμαξίδια,εκτός από αυτό, γενικά
προσβάσιμο 
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: ναι,
διαθέσιμες ξεναγήσεις 

https://belogradchishki-
skali.com/

Φρούριο

Φρούριο Μπελογκραντσίκ
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Σαντάνσκι

Τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινου πολιτισμού που ανακαλύφθηκαν μέχρι
στιγμής στο Περπερικόν χρονολογούνται στην ύστερη νεολιθική περίοδο,
6η-5η χιλιετία π.Χ. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει ακόμη να
επεξεργάζονται το πρόσωπο του βράχου: θραύσματα νεολιθικής κεραμικής
βρέθηκαν εναποτιθέμενα στις φυσικές σχισμές του. Ωστόσο, το Περπερικόν
δεν ήταν ακόμη ένα κατοικήσιμο χωριό αλλά ένας βράχος λατρείας.

Λάκκοι λαξευμένοι στο βράχο και
θραύσματα κεραμικής που βρέθηκαν
σε αυτούς χρονολογούνται στα τέλη
της 5ης - αρχές της 4ης χιλιετίας π.Χ. Η
κεραμική είναι παρόμοια με εκείνη
που βρέθηκε σε άλλα νεολιθικά χωριά,
όπως ο περίφημος Τύμβος του
Καράνοβο. Αυτό που σταδιακά είχε
γίνει ένα κατοικημένο βραχώδες
συγκρότημα συνέχισε να
αναπτύσσεται κατά την Εποχή του
Χαλκού. Υπάρχει κάθε λόγος να
πιστεύουμε ότι κατά την ύστερη
Εποχή του Χαλκού.

Αρχαιολογικός Χώρος

8+

κοντά στην πόλη Καρτζαλί

Περπερικόν

Το Αρχαιολογικό Πάρκο στο
Σαντάνσκι διαθέτει πάνω από 1.000
πολιτιστικά και αρχαιολογικά
αντικείμενα.
Αυτά περιλαμβάνουν τα πιο
ενδιαφέροντα αντικείμενα των
πρόσφατων αρχαιολογικών
ανακαλύψεων της αρχαίας πόλης της
Παρθικόπολης,καθώς οι ντόπιοι
αρχαιολόγοι εργάζονται για την
περαιτέρω ανασκαφή και
αποκατάσταση του
παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος.
 

Το μουσείο ιδρύθηκε το 1936 με βάση μια πλούσια συλλογή τοπικών
αντικειμένων που σχετίζονται με την Αρχαιότητα. Άνοιξε επίσημα το 1970
ως δημοτικό πολιτιστικό ίδρυμα κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Εθνικού
Αρχαιολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο
Μπλαγκόεβγκραντ. Το μουσείο οργανώνει και διεξάγει αρχαιολογική
έρευνα στον χώρο του αρχαίου οικισμού, που βρίσκεται κάτω από τη
σύγχρονη πόλη του Σαντάνσκι. Διαθέτει αντιπροσωπευτικές συλλογές
από μαρμάρινα γλυπτά,ταφόπλακες και μωσαϊκά αντίκες. Έμφαση του
έργου της είναι η συντήρηση και έκθεση του αρχαίου χώρου «Η Βασιλική
του Επισκόπου Ιωάννου».

Αύξηση γνώσης βουλγαρικής
ιστορίας, κατανόηση πολιτιστικών
επιρροών, ανάπτυξη δεξιοτήτων
παρουσίασης, εμπλοκή σε
προωθητικές και επιστημονικές
δραστηριότητες.

Αύξηση ιστορικής γνώσης που
χρονολογείται πριν απο τους
Θράκες,κατανόηση πολιτιστικών
και λατρευτικών χώρων, εκμάθηση
τέχνης και πρακτικών της
εποχής.Πιθανή συμμετοχή στο
καλλιτεχνικό φεστιβάλ
Περπερικόν.

10 χιλιόμετρα μακριά από το
Kardjali, προσβάσιμο με
αυτοκίνητο. Ανθρώπινοι
πόροι, βοήθεια-ναι.
Προσβασιμότητα (για άτομα
με ειδικές ανάγκες) +
ετοιμότητα του προσωπικού-
δύσκολη πρόσβαση,
απαιτείται κάποια πεζοπορία.
Πολύπλοκη υποδομή,
ξεναγήσεις διαθέσιμες σε
πολλές γλώσσες.

https://www.perperikon.bg/

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Ανθρώπινο Δυναμικό,βοήθεια:
ναι Προσβασιμότητα (για
ΑΜΕΑ) + ετοιμότητα του
προσωπικού: προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: ναι,
ξεναγήσεις διαθέσιμες στα
Βουλγάρικα και στα Αγγλικά

http://www.museology.bg/e
n/museums/i72/archaeologi
cal-museum-sandanski

Αρχαιολογικός Χώρος

Αρχαιολογικό
Μουσείο Sandanski 

32

https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Etara

Το Ιστορικό Μουσείο του Μέλνικ στεγάζεται στο σπίτι του Πασχόβα - ένα
κτίριο που χρονολογείται από το 1815. Το μουσείο είναι θυγατρική του
ιστορικού μουσείου της πόλης Σαντάνσκι.
Στο μουσείο δημιουργήθηκε μια εθνογραφική έκθεση σχετικά με τη ζωή και
τον πολιτισμό των Βουλγάρων από το Πιρίν Μακεδονία. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στα βασικά προς το ζην του ντόπιου πληθυσμού - την
οινοπαραγωγή

Εκμάθηση τοπικών παραδόσεων και
ανάπτυξης της πόλης. Κατανόηση της
Ελληνικής Επιρροής και της θράκικης
παράδοσης για οινοποίηση.

Μουσείο

16+

Μελένικο

Ιστορικό Μουσείο
Melnik

Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα
Craftsman Street αντιπροσωπεύει
έναν κεντρικό αστικό δρόμο με
κτίρια του 19ου αιώνα που
διαθέτουν ενεργά εργαστήρια
τεχνιτών, εμπορικά καταστήματα,
καφετέρια και σπίτια τεχνιτών και
εμπόρων. Το συγκρότημα κατοικιών
περιλαμβάνει αντίγραφα αυθεντικών
αρχιτεκτονικών δειγμάτων που
υπήρχαν στο Γκαμπρόβο και την
περιοχή του.

Το Περιφερειακό Εθνογραφικό Υπαίθριο Μουσείο Etar κατέχει την ενιαία
συλλογή τεχνικών εγκαταστάσεων της Βουλγαρίας που χρησιμοποιούν
υδροηλεκτρική ενέργεια. Η συλλογή δημιουργήθηκε σταδιακά και
διαθέτει εγκαταστάσεις που λειτουργούν σήμερα, οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν από τους ορεινούς της Βαλκανικής Οροσειράς για
βιοπορισμό: δύο νερόμυλοι, ένας γεμιστήρας tepavitsa , δύο μύλοι
valyavitsa, ένα πριονιστήριο, ένα εργαστήριο πλεξούδας, δύο τόρνοι: για
ξύλινα μπολ γκαβάνκα και για ξύλινες φιάλες, καθώς και ένας μύλος.
Χάρη στο σύστημα μύλου που υπήρχε στο παρελθόν και αργότερα
διορθώθηκε και διαμορφώθηκε, το νερό θέτει σε κίνηση μηχανισμούς
που πλένουν, αλέθουν μαχαίρια,λειτουργούν ως μύλοι , τρίβουν μάλλινα
υφάσματα, γυρίζουν ξύλινα αγγεία και πλέκουν μάλλινα κορδόνια.

Κατανόηση της ζωής, της
χειροτεχνίας και του εμπορίου
κατα την συγκεκριμένη περίοδο.
Αύξηση γνώσης ιστορίας και
παραδόσεων.

Βελτίωση γνώσης της ιστορίας και
του πολιτισμού και ανάπτυξη
δεξιοτήτων παρουσίασης.

Βρίσκεται σε κεντρική
τοποθεσία στην πόλη, αλλά
είναι πολύ δύσκολο να φτάσει
κανείς με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Προσβασιμότητα
(για άτομα με ειδικές ανάγκες) +
ετοιμότητα του προσωπικού - ο
χώρος δεν είναι εύκολα
προσβάσιμος για άτομα με
σωματικές αναπηρίες.
Υποδομή, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες - η
υποστήριξη και οι ξεναγήσεις
παρέχονται στα βουλγαρικά και
στα αγγλικά
http://visit.guide-
bulgaria.com/a/939/historica
l_museum.htm

Κοντά στο Gabrovo,
προσβάσιμο με αυτοκίνητο ή
οργανωμένες εκδρομές με
λεωφορείο. Ανθρώπινο
δυναμικό, βοήθεια - ναι.
Προσβασιμότητα (για άτομα με
ειδικές ανάγκες) + ετοιμότητα
του προσωπικού - ναι.
Υποδομή, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες- καλή
υποδομή, μέτρα ασφαλείας,
ξεναγήσεις διαθέσιμες στα
βουλγαρικά και στα αγγλικά.

https://en.etar.bg/

Αρχιτεκτονικό-Εθνογραφικό
Συγκρότημα Etar

Etara
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Nessebar

Το Begliktash ήταν ιερός τόπος και τελούνταν ιερές τελετές από το II π.Χ.
έως τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Στην περιοχή βρέθηκαν πολλά
κεραμικά,νομίσματα, εργαλεία, όπλα κ.λπ.
Τα βραχώδη στοιχεία του ιερού έχουν φυσική προέλευση, αλλά μερικά από
αυτά ομαδοποιήθηκαν περαιτέρω σε διαφορετικά σύνολα ("αστρονομικό
ρολόι", "βράχος κρεβάτι", "Ιερή σπηλιά" κ.λπ.) ανάλογα με την κατηγορία της
τελετής. Πολλοί από τους βράχους έχουν λάκκους που χρησιμοποιήθηκαν
για την τοποθέτηση τελετουργικών υγρών ή για τη συλλογή του νερού της
βροχής. Τέλος,μερικές από τις πέτρες έχουν σκαλισμένα τελετουργικά
σημάδια.

Οι μελέτες που διεξήχθησαν έδειξαν
ότι στο τέλος της Εποχής του Χαλκού
(XIII αιώνας π.Χ.) υπήρχε ήδη υψηλή
πυκνότητα ανθρώπινης
δραστηριότητας εδώ. Τα ευρήματα
δείχνουν ότι το ιερό επισκεπτόταν
κυρίως από Θράκες. Σχετιζόταν με τη
λατρεία της γονιμότητας, τη Μητέρα
Θεά, την ορφική αφιέρωση και την
αθανασία του Ήρωα.

Αρχαιολογικός Χώρος

10+

κοντά στην πόλη Primorsko,στην
επαρχία Μπουργκάς

Beglik Tash

Η Nessebar ήταν κάποτε μια
σημαντική εμπορική πόλη και μέλος
της Δηλιακής Συμμαχίας, μιας
συμμαχίας αρχαίων ελληνικών
κρατών. Κατά τη διάρκεια των
αιώνων που ακολούθησαν,
παρέμεινε στρατηγικός κόμβος για
τους πολιτισμούς και τις εποχές που
πέρασαν από αυτό το κομβικό
σημείο. Σήμερα, θα βρείτε τα
απομεινάρια αυτών των εποχών με
τη μορφή κτιρίων από τον Μεσαίωνα
και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το
Nessebar ήταν ένα από τα πρώτα
μέρη στον κόσμο που άρχισαν να
κατασκευάζουν νομίσματα.

Αρχικά θρακικός οικισμός, ύστερα έγινε ελληνική αποικία στις αρχές του
6ου αιώνα π.Χ. Αλλά η χερσόνησος διαθέτει περισσότερα από τα
απομεινάρια μιας ποικιλίας εμβληματικών και ιστορικών εποχών. Αυτός ο
κόμβος στη Μαύρη Θάλασσα άλλαξε τον κόσμο επειδή η ίδια η έννοια
του χρήματος εφευρέθηκε εδώ.

Εκμάθηση των διατηρημένων
κτιρίων περασμένων εποχών, των
ρωμαικών και μεσαιωνικών
τείχων,των βυζαντινών και
βουλγαρικών εκκλησιών και των
σπιτιών του 18ου και 19ου αιώνα.
Κατανόηση ιστορίας εμπορίου,
νομισμάτων και περιγερειακών
επιρροών.

Αύξηση γνώσης αρχαίας ιστορίας
και παραδόσεων, τρόπων ζωής και
θρησκευτικών πρακτικών.
Εκπαιδευτικές πολιτιστικές
εμπειρίες. Φαίνεται να είναι
παρόμοιο με το Stonehenge, αλλά
στην πραγματικότητα είναι πολύ
μεγαλύτερο.

Απομακρυσμένο, προσβάσιμο
με αυτοκίνητο. Ανθρώπινοι
πόροι, βοήθεια - ναι, αλλά
περιορισμένη.
Προσβασιμότητα (για άτομα με
αναπηρία) + ετοιμότητα του
προσωπικού- δεν είναι
προσβάσιμο για αναπηρικά
αμαξίδια- το προσωπικό δεν
είναι προετοιμασμένο.
Γλώσσες- διαθέσιμοι οδηγοί, τα
μέτρα ασφαλείας είναι
περιορισμένα, πολύπλοκη
υποδομή

https://greencorridors.burga
s.bg/en/objects/view/48

Εντός της πόλης, δημόσια
συγκοινωνία διαθέσιμη.
Ανθρώπινοι πόροι, βοήθεια-
δεν απαιτείται.
Προσβασιμότητα (για άτομα με
ειδικές ανάγκες) + ετοιμότητα
του προσωπικού- προσβάσιμο,
δεν έχει οριστεί προσωπικό.
Υποδομή, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες- καλή
υποδομή, δεν επιβάλλονται
ειδικά μέτρα ασφαλείας,
ξεναγήσεις διαθέσιμες σε
πολλές γλώσσες.

https://visitworldheritage.com/e
n/eu/ancient-city-of-nessebar-
bulgaria/1eb617dc-07fe-4acf-
b2d0-637f37e1bdcb

Παλιά Πόλη

Παλιά Πόλη του Nessebar
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Βέλικο Τάρνοβο

Η Σωζόπολη είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της βουλγαρικής Θράκης
στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Ο πρώτος οικισμός στην περιοχή
χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού. Οι υποθαλάσσιες εξερευνήσεις
στην περιοχή του λιμανιού αποκαλύπτουν λείψανα κατοικιών, κεραμικής
κεραμικής, λίθινων και οστέινων εργαλείων από εκείνη την εποχή. Πολλές
άγκυρες της δεύτερης και της πρώτης χιλιετίας π.Χ. έχουν ανακαλυφθεί
στον κόλπο της πόλης, απόδειξη της ενεργής ναυτιλίας από την
αρχαιότητα. Η πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες αποίκους από
τη Μίλητο ως Ανθεία (αρχαία ελληνικά: Ἄνθεια). Η πόλη καθιερώθηκε ως
εμπορικό και ναυτικό κέντρο τους επόμενους αιώνες και έγινε μία από τις
μεγαλύτερες και πλουσιότερες ελληνικές αποικίες στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας. 

Από το 1984 η Σωζόπολη φιλοξενεί
κάθε Σεπτέμβριο τις εορταστικές
εκδηλώσεις τέχνης Apollonia, οι οποίες
περιλαμβάνουν θεατρικές
παραστάσεις, εκθέσεις, ταινίες,
μουσικές και χορευτικές παραστάσεις,
παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις- οι επισκέπτες
μπορούν να δουν και να μάθουν για
την ιστορία.

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: εντός πόλης, μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα
Ανθρώπινο Δυναμικό,βοήθεια:
δεν απαιτείται
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμο, χωρίς διορισμό
προσωπικού Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας,
γλώσσες: καλή υποδομή, μέτρα
ασφαλείας:όχι, ξεναγίσεις
διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες

Παλιά Πόλη

Επαρχία Μπούρκας

Παλιά Πόλη της Sozopol 

Για περισσότερο από δύο αιώνες το
Τάρνοβο είναι η πρωτεύουσα του
Δεύτερου Βουλγαρικού Βασιλείου
(τέλος του XII - XIV αιώνα). Είναι το
κέντρο, όπου αποφασίζονταν τα
σημαντικότερα πολιτικά,
θρησκευτικά, διοικητικά και
πολιτιστικά ζητήματα στη ζωή του
μεσαιωνικού κράτους. Οι σύγχρονοι
φείδονται των επιθέτων
αποκαλώντας την "Bogospasniy
Tarnovgrad" "Μεγάλη Tarnov",
"Βασίλισσα των πόλεων" .

Όλα τα μνημεία που σώζονται στο Βέλικο Τάρνοβο έχουν διατηρήσει το
πνεύμα όλων των εποχών και περιόδων της βουλγαρικής ιστορίας - από
την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης
παρουσίας στην περιοχή χρονολογούνται από τον VI αιώνα π.Χ. Ένα
θρακικό χωριό βρέθηκε στο Τσάρεβετς που χρονολογείται από την 3η
χιλιετία π.Χ. Καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το Τσάρεβγκαρντ
Τάρνοβο ήταν το μαργαριτάρι στο στέμμα των Βουλγάρων τσάρων. αφού
οι Βούλγαροι κήρυξαν την απελευθέρωσή τους από τη βυζαντινή
κυριαρχία το 1185, το Τάρνοβο έγινε η πρωτεύουσα του Δεύτερου
Βουλγαρικού Βασιλείου και παρέμεινε πρωτεύουσα της Βουλγαρίας μέχρι
την εισβολή των Οθωμανών στην Ευρώπη. Στις 7 Ιουλίου 1877, τα
ρωσικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Βέλικο Τάρνοβο. 

Ανάπτυξη γνώσης ιστορίας σχετικά
με τα βουλγαρικά βασίλεια.
Κατανόηση των επιπτώσεων της
φύσης και της χρήσης
της,κατανόηση πολιτικών και
αμυντικών στρατηγικών.

Κατανόηση της αρχαίας ιστορίας,
των αλλαγών στην αρχιτεκτονική,
των διαφορετικών επιρροών και
της επίδρασης της ηγεσίας της
χώρας.

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Ανθρώπινο
Δυναμικό,βοήθεια:ναι
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:μη
προσβάσιμο μόνο σε
αναπηρικά καροτσάκια
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες: καλή
υποδομή, μέτρα ασφαλείας:ναι,
ηχητικές ξεναγήσεις σε πολλές
γλώσσες διαθέσιμες

http://www.velikoturnovo.info/e
n/info/About-Veliko-
Tarnovo.html?section=about_vt

Φρούριο και Εκκλησία

Φρούριο Τσάρεβετς
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Χωριό Bulgari

Το Surva, το Διεθνές Φεστιβάλ Μεταμφίεσης που διεξάγεται στην πόλη
Πέρνικ είναι το μεγαλύτερο γεγονός αυτού του τύπου όχι μόνο στη
Βουλγαρία αλλά και στη Βαλκανική Χερσόνησο. Προωθεί παραλλαγές των
αρχαίων βουλγαρικών εθίμων που εξακολουθούν να ζουν σήμερα. Είναι
σημαντικό μέρος της βουλγαρικής λαογραφικής παράδοσης και εκτελείται
από άγαμους άντρες και γυναίκες.Με τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα, το
φεστιβάλ δεν είναι μόνο ένας χώρος αλλά και ένας διαγωνισμός μεταξύ του
Kukeri και του Survakari.
Ο Δήμος Πέρνικ διοργανώνει το φεστιβάλ από το 1966. Το 1985 το
φεστιβάλ απέκτησε διεθνή κύρος. Το 1995 η Διεθνής Ομοσπονδία
Καρναβαλικών Πόλεων αποδέχθηκε την πόλη Πέρνικ ως πλήρες μέλος της.
Τον Ιούνιο του 2009 το Πέρνικ ανακηρύχθηκε ως η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
των Surva's και Mumers.

Οι τελετουργίες μεταμφιέσεων
προέρχονται από τους παλιούς
παγανιστικούς χρόνους και είναι
ακόμη ζωντανές στη βουλγαρική λαϊκή
παράδοση. Τα βουλγαρικά παιχνίδια
μεταμφιέσεων είναι κυρίως
συνυφασμένα με τα πλαίσια των
εορτών μεταξύ Χριστουγέννων και
Πάσχα.

Φεστιβάλ, πολιτιστική
κληρονομιά

Πέρνικ, όπως επίσης και
άλλα χωρία της χώρας

Surva festival (Kukeri)

Ιστορία και τελετουργίες των
Τρακών- επιπτώσεις του
Χριστιανισμού στις τοπικές
τελετουργίες και τα τελετουργικά-
επιπτώσεις του Κομμουνισμού στην
τελετουργία: Είναι δύσκολο να
εντοπιστούν οι ρίζες της παράδοσης,
αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι όλα
ξεκίνησαν ως μια αρχαία θρακική
τελετουργία αφιερωμένη στον Ήλιο,
όπου τα κάρβουνα συμβολίζουν τη
ζεστασιά και το φως του ήλιου.
Μόνο ο βασιλιάς της Θράκης (που
ήταν και ο ανώτατος ιερέας)
μπορούσε να εκτελέσει την τελετή. 

Νεστινάρι είναι η βουλγαρική λέξη για τους ανθρώπους που περπατούν
ξυπόλητοι σε αναμμένη χόβολη. Το ίδιο το τελετουργικό ονομάζεται
Nestinarstvo. Οι νεστινάριοι εκτελούν μια ημερήσια τελετουργία με
αποκορύφωμα μετά τη δύση του ηλίου το κέντρο του χωριού Μπούλγαρι
να καλύπτεται από αναμμένη χόβολη πάνω στην οποία χορεύουν το
νεστινάρι. Στα χέρια τους κρατούν μια εικόνα των Ορθοδόξων
Χριστιανών αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η οποία πιστεύεται ότι τους
προστατεύει από το κακό. Τα βήματα και η μελωδία του νεστινάριου είναι
μοναδικά. Προστατεύεται από την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά
της UNESCO

Βλέποντας το αρχαίο τελετουργικό
γίνεται κάποιος μέρος της
εμπειρίας. Ανπάπτυξη γνώσης μίας
απο των πολιτιστικών
κληρονομιών της UNESCO.
Κατανόση των τοπικών
παραδόσεων.

Αύξηση πολτιστικής γνώσης μιας
παράδοσης που χρονολογείται
από την ειδωλολατρική εποχή, μια
παραλλαγή της οποίας μπορεί να
δει κάποιος και σε γειτονικές
χώρες

Τοποθεσία: κεντρική
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του
προσωπικού:προσβάσιμο
ώστοσο χωρίς προσωπικό,
εξαρτάται το άτομο. Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας,
γλώσσες:δεν διατίθεται

Τοποθεσία: κεντρική
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του
προσωπικού:προσβάσιμο
ώστοσο χωρίς προσωπικό,
εξαρτάται το άτομο. Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας,
γλώσσες: δεν διατίθεται

http://en.surva.org/festival.php

Φεστιβάλ, πολιτιστική
κληρονομιά

Nestinarstvo: Bulgaria's
Ritual of Firewalking
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Αθήνα

Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα θεματικό μουσείο, οι συλλογές του
οποίου περιλαμβάνουν τα ευρήματα ενός μόνο αρχαιολογικού χώρου, της
Αθηναϊκής Ακρόπολης. Άνοιξε το καλοκαίρι του 2009, προσφέρει μια
ολοκληρωμένη επισκόπηση του χαρακτήρα και της ιστορικής πορείας του
Ιερού Βράχου και του γύρω λόφων του.
Οι εκθεσιακές μονάδες του Μουσείου εκτίθενται σε τέσσερα επίπεδα. Στο
ισόγειο παρουσιάζονται ευρήματα από τα ιερά και τους οικισμούς που
αναπτύχθηκαν στις πλαγιές της Ακρόπολης σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
Στον πρώτο όροφο, κατά μήκος μιας κυκλικής διαδρομής, ξετυλίγεται
ουσιαστικά ολόκληρη η ιστορία της κορυφής του Βράχου, από τη 2η
χιλιετία π.Χ. έως το τέλος της αρχαιότητας. Στον τρίτο όροφο είναι
τοποθετημένη η γλυπτική διακόσμηση του Παρθενώνα, του μεγαλύτερου
ναού της Ακρόπολης. 

Τα εκθέματα του Μουσείου της
Ακρόπολης ταξιδεύουν συχνά σε άλλα
μέρη της Ελλάδας και του υπόλοιπου
κόσμου. Η παρουσία τους σε
προσωρινές εκθέσεις που
διοργανώνονται από το Μουσείο ή
άλλους φορείς συμβάλλει στην
ανάδειξη των αξιών και των ιδεών του
ελληνικού πολιτισμού και των
καλλιτεχνικών και κοινωνικών
επιτευγμάτων του. 

Μουσείο

Αθήνα

Το μουσείο της Ακρόπολης 

Στόχος του Μουσείου είναι αφενός
η ανάδειξη των ιστορικών και
αρχαιολογικών στοιχείων της
Ακαδημίας του Πλάτωνα και η
προσέγγιση του κόσμου της
φιλοσοφίας και των ιδεών του
Πλάτωνα με τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας και
αφετέρου η ευαισθητοποίηση και η
συμμετοχή της εκπαιδευτικής
κοινότητας και των πολιτών σε
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Η Ακαδημία του Πλάτωνα είναι η πιο φημισμένη και η πιο διάσημη από
όλες τις φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας Αθήνας. Ο χώρος της Ακαδημίας
ήταν κάποτε δημόσιο πάρκο αφιερωμένο στον τοπικό ήρωα Ακάδημο,
όπου ήδη από την αρχαϊκή περίοδο λειτουργούσε ένα από τα τρία μεγάλα
γυμνάσια της πόλης.Σκοπός του ήταν η εκπαίδευση και η σωματική
άσκηση των Αθηναίων εφήβων.

Η έκθεση είναι μια "βουτιά" στο
χρόνο. Ξεκινά από τη σημερινή
αθηναϊκή γειτονιά της Ακαδημίας
Πλάτωνος. Ο χρόνος πετάει προς
τα πίσω και ακολουθούμε τα
στάδια της αποκάλυψης και της
ανακάλυψης του αρχαιολογικού
χώρου. Προετοιμαζόμαστε για τη
"γνωριμία" με τον Πλάτωνα. Στην
πρώτη αίθουσα του Μουσείου
γνωρίζουμε τον Πλάτωνα ως
ιστορικό πρόσωπο που έζησε στην
Αθήνα τον 4ο αιώνα π.Χ.

Οι επισκέπτες όλων των ηλικιών
μπορούν να γνωρίσουν το
Μουσείο Ακρόπολης μέσα από ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που
προσφέρονται. Αρχαιολογικοί
περίπατοι, εκθεσιακά και σχολικά
προγράμματα, διασκεδαστικά
παιχνίδια και δημιουργικές
δραστηριότητες, μουσική και
άλλες εκδηλώσεις προσφέρουν σε
μικρούς και μεγάλους
συναρπαστικές εμπειρίες σε μια
μοναδική τέχνη.

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 15 (κεντρική
τοποθεσία), μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες : ναι,
Αγγλικά και Ελληνικά

https://www.theacropolismuseu
m.gr/en

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: Πάρκο Ακαδημίας
Πλάτωνος (κεντρική τοποθεσία),
μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα Προσβασιμότητα
(για ΑΜΕΑ) + ετοιμότητα του
προσωπικού: προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες : ναι,
Αγγλικά και Ελληνικά

http://www.plato-
academy.gr/en/web/guest/home

Μουσείο
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Αθήνα

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι ένας ζωντανός πολιτιστικός θεσμός
στο κέντρο της Αθήνας που εστιάζει στην προβολή των αρχαίων
πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην
κυκλαδική τέχνη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Η πρώτη μόνιμη έκθεση στον 2ο
όροφο του μουσείου παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των
ιστορικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην πορεία της
αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Η δεύτερη μόνιμη έκθεση στον 4ο όροφο
προσφέρει μια ζωντανή ματιά στην καθημερινότητα της Κλασικής Αθήνας,
συνοδευόμενη από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Ταυτόχρονα, το μουσείο
παρέχει προσωρινές εκθέσεις σε συνεργασία με οργανισμούς σε διεθνές και
τοπικό επίπεδο.

Οι τρέχουσες εκθέσεις του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης βασίζονται συχνά
σε συνεργασίες σε διεθνές και τοπικό
επίπεδο. Ουσιαστικά, ο πυρήνας της
Συλλογής Κυκλαδικής Τέχνης του
Μουσείου είναι τα μαρμάρινα ειδώλια
που απεικονίζουν γυμνές ανθρώπινες
φιγούρες και γοητεύουν τον
επισκέπτη με την απλότητα και την
αφαιρετικότητά τους, στοιχεία που
ενέπνευσαν μερικούς από τους
μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού
αιώνα.

Μουσείο

Αθήνα

Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης 

Το μουσείο παρουσιάζει στο κοινό
αρχαιότητες που προέρχονται από
την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο,
την Ιταλία και άλλες περιοχές και
αντιπροσωπεύουν ένα πανόραμα
του αρχαίου ελληνικού κόσμου, των
πολιτιστικών επιτευγμάτων του,
καθώς και των επαφών του στην
ανατολική Μεσόγειο. Ορισμένες από
τις αρχαιότητες των περιοδικών του
Μουσείου ταξιδεύουν ως
βραχυπρόθεσμοι δανεισμοί σε
μουσεία της Ελλάδας και του
εξωτερικού. 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό
μουσείο στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο. Αρχικά
προορισμένο να δεχθεί όλες τις ανασκαφές του 19ου αιώνα, κυρίως από
την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, πήρε σταδιακά τη μορφή
κεντρικού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και εμπλουτίστηκε με
ευρήματα από όλα τα μέρη του ελληνικού κόσμου. Η πλoύσια συλλογή
του απαρριθμεί περισσότερα από 11.000 εκθέματα και προσφέρει στον
επισκέπτη ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από την
προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα.

Η επίσκεψη στο μουσείο
επιτρέπει στο κοινό να αποκτήσει
μια ευρεία κατανόηση της
αρχαίας Ελλάδας μέσα από τις
πέντε μεγάλες μόνιμες συλλογές
(τη Συλλογή Προϊστορικών
Αρχαιοτήτων, τη Συλλογή
Γλυπτικής, τη Συλλογή Αγγείων
και Ορυκτών, τη Συλλογή
Μεταλλουργικών Έργων και τη
Συλλογή Αιγυπτιακών και
Ανατολικών Αρχαιοτήτων).

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
είναι ένα μουσείο βασισμένο σε
ένα μοναδικό θέμα της
πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ελλάδας: τα ευρήματα που
βρέθηκαν στα νησιά των
Κυκλάδων. Η επίσκεψη σε αυτό
το μουσείο βελτιώνει τη γνώση
του θέματος που σχετίζεται με
τα εκθέματα, δίνει την ευκαιρία
για ένα νοερό ταξίδι σε έναν
άλλο αρχαίο κόσμο και αυξάνει
τη συνείδηση του παρελθόντος.

"Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 15 (κεντρική
τοποθεσία), μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα                                    
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες  : ναι,
Αγγλικά και Ελληνικά"

https://cycladic.gr/en

Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: 28ης Οκτωβρίου 44
(κεντρική τοποθεσία), μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα
Προσβασιμότητα (για ΑΜΕΑ) +
ετοιμότητα του προσωπικού:
προσβάσιμο
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες : ναι,
Αγγλικά και Ελληνικά

https://www.namuseum.gr/en/

Μουσείο

Εθνικό Αρχαιολογικό
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Δήλος, κοντά στην
Μύκονο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας στεγάζεται σε κτίριο των αρχών του
20ου αι. και συγκεντρώνει ευρήματα από όλη την Εύβοια.Τα εκθέματα του
Μουσείου τοποθετούνται χρονολογικά από την Παλαιολιθική μέχρι και την
Ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή και προέρχονται από ανασκαφές στην Εύβοια. Το
άτομο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κατανοεί την εξέλιξη των
διαφορετικών κυμάτων πολιτισμών που πέρασαν από την περιοχή και την
σημασία της επιρροής τους στην Εύβοια και στην Ελλάδα γενικότερα.

Η μουσειακή έκθεση έχει οργανωθεί
με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να
σκιαγραφεί την ιστορία του νησιού
και αφετέρου να αναδεικνύει τις
ιδιαίτερες θεματικές ενότητες των
αρχαίων μνημείων. Αυτό έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα διδακτικό για
τους επισκέπτες. Στον προαύλιο
χώρο παρουσιάζονται ταφικά
μνημεία, ψηφίσματα, αρχιτεκτονικά
γλυπτά και γενικότερα ευρήματα
Κλασικών, Ελληνιστικών και
Ρωμαϊκών χρόνων.

Μουσείο

6+

Χαλκίδα, Εύβοια 

Αρχαιολογικό Μουσείο
Χαλκίδας

Αυτή η πολιτιστική εμπειρία
αποτελείται από στοιχεία της
αρχαιότητας σε τοπικό επίπεδο.
Πρόκειται για μια περιοχή που
προορίζεται μόνο για
αρχαιολογική έρευνα και έχει
οριστεί ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Η ανασκαφή του
νησιού έχει ξεκινήσει από τη
l'École française d'Athènes και
εξακολουθεί να παραμένει ένα
εργαλείο πολιτιστικής
διπλωματίας μεταξύ Γαλλίας και
Ελλάδας.

Ο αρχαιολογικός χώρος στο νησί της Δήλου είναι τα ερείπια του ιερού
των θεών Απόλλωνα και Άρτεμης και της πόλης που αναπτύχθηκε γύρω
από αυτό. Το μουσείο διαθέτει μια από τις καλύτερες συλλογές αρχαίας
ελληνικής γλυπτικής, καθώς και εκθέσεις με πολυάριθμα αντικείμενα που
βρέθηκαν από ανασκαφές σε όλο το νησί. Αυτά τα τεχνουργήματα δίνουν
μια εικόνα για την καθημερινή ζωή των αρχαίων κατοίκων του νησιού.
Για ένα νησί που δεν έχει μήκος μεγαλύτερο από 5 χιλιόμετρα και πλάτος
περίπου 1.300, ο εκτιμώμενος πληθυσμός για το 90 π.Χ. είναι 30.000. Η
πληθυσμιακή έρευνα που πραγματοποίησε η ελληνική κυβέρνηση το
2001 καταγράφει 14 κατοίκους στο νησί. Αν και το νησί ήταν σε μεγάλο
βαθμό θρησκευτικό κέντρο, είχε επίσης ένα ακμάζον εμπορικό λιμάνι. 

 Η επίσκεψη σε αυτόν τον τόπο
βελτιώνει τη γνώση του θέματος,
δίνει την ευκαιρία για ένα νοερό
ταξίδι σε έναν άλλο αρχαίο κόσμο
και αυξάνει τη συνείδηση του
παρελθόντος. Επιπλέον, αυτή είναι
η ιδανική ευκαιρία για να έρθει ο
επισκέπτης σε επαφή με τον
αρχαίο πολιτισμό λόγο του ότι η
Δήλος είναι ένα απομονωμένο νησί
που προορίζεται μόνο για
επισκέψεις και αρχαιολογική
έρευνα.

Οι έκθεσεις αρχαιολογικών
ευρυμάτων, σε συνδυασμό με την
διήγηση της ιστορίας της περιοχής
παρέχει μια βαθιά γνώση
ιστορικής ποικιλομορφίας και
εκτίμησης του παρελθόντος.
Επιπλέον παρέχει ενθουσιασμό για
την απόκτηση βαθύτερης γνώσης
της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ελλάδας. Η επίσκεψη προωθεί
επίσης την κριτική σκέψη, αφού οι
επισκέπτες θα κατανοήσουν του
τρόπους με τους οποίους οι
πολιτισμοί ευδοκιμούν σε έναν
τομέα.

"Τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς: Λεωφόρος
Ελευθερίου Βενιζέλου 13,
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ , ΕΥΒΟΙΑ ,
ΕΛΛΑΔΑ, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα                                                                                     
ετοιμότητα του προσωπικού:
ναι
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας, γλώσσες  : Αγγλικά
και Ελληνικά"

http://odysseus.culture.gr/h/
1/gh151.jsp?obj_id=3375

Η Δήλος είναι προσβάσιμη
μόνο με ημερήσια εκδρομή με
πλοίο από άλλο νησί.
Συνηθέστερα το σημείο
αναχώρησης είναι η Μύκονος,
αλλά υπάρχουν και ημερήσιες
εκδρομές από τα νησιά της
Νάξου και της Πάρου. Δεν
υπάρχουν ξενοδοχεία ή άλλοι
πάροχοι διαμονής στο νησί, οι
μόνοι κάτοικοι είναι οι
επιστάτες και οι αρχαιολόγοι.

https://archaeology-
travel.com/greece/visiting-delos-
island/

Μουσείο
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Κρήτη

Οι Δελφοί οι οποίοι προηγουμένως ονομάζονταν Πυθώ, στην αρχαιότητα
ήταν ένας ιερός περίβολος που χρησίμευε ως έδρα της Πυθίας, του
μεγαλύτερου μαντείου σε όλο τον αρχαίο κλασικό κόσμο. Το μαντείο είχε
διεθνή χαρακτήρα και λειτουργούσε ενθαρρυντικά προς τα θεμέλια της
ελληνικής εθνικότητας, παρόλο που το έθνος της Ελλάδας απείχε αιώνες
από την πραγματοποίηση. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι το κέντρο
του κόσμου βρισκόταν στους Δελφούς και ήταν ένα πέτρινο μνημείο
γνωστό ως όμφαλος. Ο ιερός περίβολος βρισκόταν στην περιοχή της
Φωκίδας, αλλά η διαχείρισή του είχε αφαιρεθεί από τους Φωκείς, που
προσπαθούσαν να εκβιάσουν χρηματικά τους επισκέπτες του, και είχε τεθεί
στα χέρια μιας αμφικτυονίας ή επιτροπής προσώπων που επιλέγονταν
κυρίως από την Κεντρική Ελλάδα.

Πριν από την αναδημιουργία της
ελληνικής δήλωσης, πολλά ζητήματα
στον τομέα του πολιτισμού
επιλύθηκαν από οργανισμούς άλλων
χωρών που πραγματικά
ενδιαφέρονταν και συμμετείχαν σε
αρχαιολογικά θέματα. Ο χώρος
ανασκάφηκε για πρώτη φορά για λίγο
το 1880 από τον Bernard Haussoullier
(1852-1926) για λογαριασμό της
Γαλλικής Σχολής Αθηνών, της οποίας
ήταν μέλος. Τότε, είχε καταληφθεί από
το χωριό Καστρί, περίπου 100 σπίτια,
200 άτομα. 

Αρχαιολογική Περιοχή

Φωκίδα

Δελφοί

Το ανάκτορο της Κνωσού είναι ένα
από τα σημαντικότερα αρχαία
μνημεία της Ελλάδας. Έχει
χαρακτηριστεί ως η αρχαιότερη
πόλη της Ευρώπης και προσελκύει
κάθε χρόνο χιλιάδες Ευρωπαίους
πολίτες και τουρίστες. Το ανάκτορο
της Κνωσού στην Κρήτη ήταν το
κέντρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού
από πριν από το 2800 π.Χ. έως και
μετά το 1350 π.Χ.

Η Κνωσός είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος της εποχής του
Χαλκού στην Κρήτη και έχει ονομαστεί η αρχαιότερη πόλη της
Ευρώπης.Εδραιωμένο ήδη από τη νεολιθική περίοδο, το όνομα Κνωσός
σώζεται από τις αρχαιοελληνικές αναφορές. Το ανάκτορο της Κνωσού
ήταν το τελετουργικό και πολιτικό κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Το
ανάκτορο εγκαταλείφθηκε κάποια στιγμή στο τέλος της Ύστερης Εποχής
του Χαλκού, γ. 1380–1100 π.Χ. Η αιτία είναι άγνωστη, αλλά γενικά
θεωρείται ότι μία από τις πολλές καταστροφές που έπληξαν το παλάτι
ήταν ο λόγος.

Οι έκθεσεις αρχαιολογικών
ευρυμάτων, σε συνδυασμό με την
διήγηση της ιστορίας της
περιοχής παρέχει μια βαθιά
γνώση ιστορικής ποικιλομορφίας
και εκτίμησης του παρελθόντος. 
 Η επίσκεψη προωθεί επίσης την
κριτική σκέψη, αφού οι
επισκέπτες θα κατανοήσουν του
τρόπους με τους οποίους οι
πολιτισμοί ευδοκιμούν σε έναν
τομέα.

Οι έκθεσεις αρχαιολογικών
ευρυμάτων, σε συνδυασμό με
την διήγηση της ιστορίας της
περιοχής παρέχει μια βαθιά
γνώση ιστορικής ποικιλομορφίας
και εκτίμησης του παρελθόντος. 
 Η επίσκεψη προωθεί επίσης την
κριτική σκέψη, αφού οι
επισκέπτες θα κατανοήσουν του
τρόπους με τους οποίους οι
πολιτισμοί ευδοκιμούν σε έναν
τομέα.

Οι δύο Δελφοί, ο παλιός και ο
νέος, βρίσκονται στην Εθνική
Οδό 48 μεταξύ της Άμφισσας
στα δυτικά και της Λιβαδειάς,
πρωτεύουσας της Βοιωτίας,
στα ανατολικά. Με αυτοκίνητο 
Επιλέξτε την κατεύθυνση
Αθήνα-Ελευσίνα και θα
εισέλθετε στον
αυτοκινητόδρομο της Αττικής
Οδού. Στη συνέχεια, πάρτε την
έξοδο 9 η οποία θα σας
κατευθύνει στην Εθνική Οδό
Ε75 Αθήνα-Λαμία, με
κατεύθυνση προς Λαμία.
Στρίψτε δεξιά στην έξοδο και
ακολουθήστε τις πινακίδες που
οδηγούν προς Λιβάδια-
Αράχωβα-Δέλφια. 
http://odysseus.culture.gr/h/3/
eh351.jsp?obj_id=2507

Κρήτη, πλοίο από το λιμάνι του
Πειραιά, Δήμος Ηρακλείου,
λεωφορεία 02, 03, 21

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh
351.jsp?obj_id=2369

Αρχαιολογική Περιοχή
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Αθήνα

Το μουσείο της Βεργίνας βρίσκεται στα νότια του ποταμού Χαλιάκμονα, στη
"γη της Μακεδονίας", όπως περιγράφεται από τον Ηρόδοτο, στους
πρόποδες της Πιερίας, του αρχαίου "μακεδονικού όρους", βρίσκονται οι
Αιγές, η πρώτη πόλη της Μακεδονίας, η γη με τις πολλές κατσίκες ("Αιγές"
στα αρχαία ελληνικά σημαίνει "κατσίκες"). Οι Αιγές ήταν μια πόλη που
σχηματιζόταν από ξεχωριστά χωριά, ένα "ανοιχτό" αστικό συγκρότημα που
είχε έναν κεντρικό πυρήνα και πολλαπλούς οικισμούς διαφόρων μεγεθών
που αναπτύσσονταν γύρω του. Αυτή η πολλαπλότητα εξηγεί την κατάληξη
πληθυντικού αριθμού του ονόματός της (η δίφθογγος "αϊ"), όπως και στα
ονόματα άλλων αρχαίων πόλεων, π.χ. "Αθηναί", "Θηβαί" ή "Φεραί", και
αντανακλά το αρχαίο μοντέλο μιας κοινωνίας που στηριζόταν στην
αριστοκρατική δομή των φυλών έχοντας ως σημείο αναφοράς και πόλο
συνοχής τη βασιλική εξουσία.

Η οργάνωση του μουσείου
ορίζεται έτσι ώστε αφενός να
σκιαγραφείται η ιστορία της
Μακεδονίας και αφετέρου να
παρουσιάζονται αρχαία μνημεία
προκειμένου να δοθούν σε
ντόπιους, τουρίστες και ερευνητές
μεγάλο πλήθος στοιχείων.

Μουσείο

Αιγές

Μουσείο Βεργίνας

ΑθήναΚατά τη μεσαιωνική
περίοδο, το θρησκευτικό στοιχείο
ήταν εμφανές στην πληθώρα των
πολιτισμών. Πολλές χώρες, ειδικά
αυτές που προσεγγίζουν τον
Χριστιανισμό (Ορθόδοξο ή
Καθολικό) έχουν επίσης μουσεία
βυζαντινής τέχνης που μερικές
φορές μπορεί να αποκαλούνται
και ως Μουσεία Εθνικής Ιστορίας
Θρησκευτικών Μουσείων. 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι ένα
από τα εθνικά μουσεία της Ελλάδας. Οι τομείς αρμοδιότητάς του
επικεντρώνονται ,αλλά δεν περιορίζονται, σε θρησκευτικά αντικείμενα
της Παλαιοχριστιανικής, Βυζαντινής, Μεσαιωνικής, Μεταβυζαντινής και
νεότερης περιόδου που εκθέτει,αλλά και διατηρεί, συντηρεί, καταγράφει,
ερευνά, μελετά, δημοσιεύει και ευαισθητοποιεί.
Το μουσείο έχει στην κατοχή του πάνω από 25.000 αντικείμενα. Τα
ευρήματα χρονολογούνται μεταξύ του 3ου και του 20ου αιώνα μ.Χ. και η
προέλευσή τους καλύπτει ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, καθώς και
περιοχές στις οποίες άκμασε ο ελληνισμός. Το μέγεθος και το εύρος των
συλλογών και η αξία των εκθεμάτων καθιστούν το Μουσείο πραγματικό
θησαυρό της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πολιτισμού

Η επίσκεψη σε αυτό το μουσείο
παρέχει στους ανθρώπους την
ευκαιρία να δουν πώς η τέχνη
συνδυάζεται με τη θρησκεία, πώς ο
πολιτισμός βελτιώνεται με την
πάροδο των χρόνων, πώς υλικά
που ήταν για κοινή χρήση είναι
τώρα εκθέματα σε ένα μουσείο.

Η επίσκεψη σε αυτό το μουσείο
βελτιώνει τη γνώση του θέματος,
δίνει την ευκαιρία για ένα νοερό
ταξίδι σε έναν άλλο αρχαίο κόσμο
και αυξάνει τη συνείδηση του
παρελθόντος. Επιπλέον εισάγει
τους ανθρώπους σε μια αισθητικά
ευχάριστη διακόσμηση και
δημιουργεί τον χώρο για μια
πραγματική ανακάλυψη.

Η Βεργίνα βρίσκεται 8 χλμ
νοτιοανατολικά της πόλης της
Βέροιας. Υπάρχει συχνή
συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ
Βεργίνας και Βέροιας. Η Βέροια
συνδέεται συχνά και τακτικά με
τη Θεσσαλονίκη οδικώς και
σιδηροδρομικώς, αλλά και
απευθείας με την Αθήνα.

https://www.aigai.gr/www.aigai.
gr/en.html

Λεωφορεία: 022, 060, 203, 204,
204Β 211, 214, 220, 221, 224,
235, 608, 622, 815, Α5, Ε14, Χ14,
X95, 13 ΜΕΤΡΟ γραμμή 2,3
(ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ)

https://www.byzantinemuseum.g
r/en/

Μουσείο
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Αθήνα

Η Μονεμβασιά είναι ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά φρούρια-πόλεις
της Ελλάδας. Είναι επίσης ένα από τα πιο όμορφα κάστρα στον κόσμο. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρήσουν την υπέροχη βυζαντινή
αρχιτεκτονική και να κατανοήσουν τον πολιτισμό που συνδέεται με τον
τόπο και την ιστορική του σημασία για την περιοχή.

Η πόλη και το φρούριο ιδρύθηκαν
το 583, επί Βυζαντινού
Αυτοκράτορα Μαυρικίου, από
ανθρώπους που αναζητούσαν
καταφύγιο από την εισβολή των
Σλάβων και των Αβάρων στην
Ελλάδα. Η ιστορία της εισβολής και
της κατοχής της Πελοποννήσου
καταγράφεται στο μεσαιωνικό
Χρονικό της Μονεμβασιάς. Τα τείχη
της πόλης και πολλές βυζαντινές
εκκλησίες σώζονται από τη
μεσαιωνική περίοδο.

Ιστορική Τοποθεσία

5+

Πελοπόννησος, Λακωνία

Κάστρο Μονεμβασιάς

Στο σύνολό της, η Νομισματική
Εθνική Συλλογή είναι μια από τις
πλουσιότερες στον κόσμο, μαζί με
τις συλλογές του Βρετανικού
Μουσείου στο Λονδίνο, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι,
του Ερμιτάζ στην Αγία
Πετρούπολη, του Μουσείου Bode
στο Βερολίνο και του Αμερικανικού
Νομισματοκοπείου στη Νέα Υόρκη.

Η αρχαιολογία της εποχής εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και η
πρόσφατη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για την προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Έτσι, από την αρχή, η ιστορία του Μουσείου ήταν άμεσα συνδεδεμένη με
την ιστορία του νεοελληνικού κράτους, τις κοινωνικές συνθήκες και τις
πολιτιστικές κατευθύνσεις κάθε εποχής.

Οι επισκέπτες όλων των ηλικιών
μπορούν να γνωρίσουν το
Νομισματικό Μουσείο μέσα από
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
που προσφέρονται. Ακαδημαϊκά
και πολιτιστικά συνέδρια, μόνιμες
και τρέχουσες εκθέσεις, σχολικά
προγράμματα, καθώς και
παρουσιάσεις βιβλίων και
διαλέξεις προσφέρουν στους
ανθρώπους συναρπαστικές
εμπειρίες.

Το κάστρο αυξάνει την
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών
σχετικά με το παρελθόν,
δεδομένου ότι οι περισσότερες
παροχές εκεί, διατηρούνται στην
αρχική τους κατάσταση. Κατά
συνέπεια, θα μπορούσε κανείς να
το θεωρήσει ένα ταξίδι στο χρόνο
αφού με όλες τις αγορές, τα γύρω
σπίτια και τις εγκαταστάσεις
αναδεικνύεται η εμπορική
σημασία του κάστρου στο χρόνο.
Αναπτύσσεται εκτίμηση για την
πολιτιστική κληρονομιά και τη
διασύνδεση του ευρωπαϊκού
παρελθόντος.

Μονεμβασιά 230,70.
Λεωφορεία από Αθήνα προς
Μονεμβασιά αναχωρούν από
τον σταθμό ΚΤΕΛ Κηφισού. Για
να μεταβείτε στο σταθμό ΚΤΕΛ
Κηφισού, οι επιβάτες πρέπει να
πάρουν το λεωφορείο 051 από
την Ομόνοια ή το λεωφορείο
Χ93 από το αεροδρόμιο της
Αθήνας./ Γλώσσες: Αγγλικά,
Ελληνικά

https://www.kastra.eu/castleen
.php?kastro=monemvasia

https://www.greeka.com/pelop
onnese/monemvasia/

Ιλίου Μέλαθρον,
Πανεπιστημίου 12, κεντρική
τοποθεσία, διαθέσιμα μέσα
μαζικής μεταφοράς (μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι, γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά.

http://www.nummus.gr/

Μουσείο
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Αθήνα

Ο Πύργος της Νάξου είναι ένα εξαιρετικό μνημείο ορόσημο του 17ου
αιώνα, το οποίο εκπληρώνει ακόμα τον αρχικό του σκοπό στις μέρες μας.
Εκτός από το ότι η επίσκεψη στο μνημείο είναι μια μοναδική εμπειρία, το
φεστιβάλ προσφέρει πολλές μουσικές, θεατρικές και πολιτιστικές εμπειρίες.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ είναι η
προβολή και συντήρηση ενός
μνημείου ορόσημο, όπως επίσης
και η αναβάθμιση της κοινωνικής
και πολιτιστικής ζωής του νησιού, η
υποστήριξη του πολιτιστικού
τουρισμού και η προστασία του
ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
Εκπληρώνει τους προαναφερθέντες
στόχους με μια πληθώρα
δραστηριοτήτων όπως μουσικές
παραστάσεις, ταινίες, εκθέσεις
τέχνης και θέατρο από διάφορους
πολιτισμούς. Με αυτό τον τρόπο
εμπλουτίζει πλήρως την πολιτιστική
εμπειρία των επισκεπτών του.

Πολιτιστικό Φεστιβάλ

5+

Νάξος

Φεστιβάλ Νάξου στον
πύργο του Μπαζαίου

Η Εθνική Πινακοθήκη είναι πάντα
ένας χώρος συζήτησης μεταξύ των
εθνών, ένας χώρος όπου θα
μπορούν να πραγματοποιηθούν
διπλωματικές συναντήσεις και ένα
θεμέλιο που χρησιμοποιεί το κράτος
για την προβολή ελληνικού
πολιτιστικού περιεχομένου και
υλικού.

Η Εθνική Πινακοθήκη είναι το πιο κατάλληλο μέρος για κάποιον που θέλει
να ανακαλύψει την ιστορία της Ελλάδας μέσα από την τέχνη. Εκεί, ο
επισκέπτης μπορεί να βρει έργα τέχνης που περιγράφουν την εξέλιξη της
ελληνικής τέχνης, τη ιστορία και την ακμή της, αλλά και την επιρροή από
τις άλλες χώρες.

Ενθουσιασμός, εκμάθηση
ιστορίας μέσω της τέχνης,
κίνητρο και ενημέρωση για την
πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας είναι κάποια από τα
χαρακτηριστικά μιας επίσκεψης
στην Εθνική Πινακοθήκη. Η
κριτική και καινοτόμος σκέψη
μπορεί να επιτευχθεί εάν οι
άνθρωποι προσπαθήσουν να
συνδυάσουν την τέχνη με την
ιστορία. Το περιεχόμενο της
έκθεσης είναι τόσο σημαντικό
που η γνώση του θέματος είναι
αξιοσημείωτα αυξημένη.

Η ποικιλομορφία των
δραστηριοτήτων προωθεί στον
επισκέπτη την ανάπτυξη των
κριτικών και διαπροσωπικών
δεξιοτήτων και τη διαπολιτισμική
του γνώση. Μπορεί επίσης να
προβλεφθεί μεγαλύτερη αντίληψη
της διαφορετικότητας, λόγω των
προαναφερθέντων λόγων. Επίσης,
το φεστιβάλ είναι μια επέκταση
του παρελθόντος, γιατί ο πύργος
υπήρξε πολιτιστικός κόμβος εδώ
και αιώνες, κάνοντας την
παράδοση να συνεχίσει να
υποστηρίζει την ανταλλαγή
γνώσεων.

Πύργος Μπαζαίου: Μνημείο
του 17ου αιώνα, στην
ηπειρωτική χώρα της Νάξου.
12 χλμ δρόμος Χώρα Νάξου-
Αγιασσού/ μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα,
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι, γλώσσες:
αγγλικά, ελληνικά.

https://www.bazeostower.gr/in
dex.html

https://www.greeka.com/cyclad
es/naxos/sightseeing/bazeos-
tower/

Βασιλέως Κωνσταντίνου 50,
κεντρική τοποθεσία, μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα,
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι, γλώσσες:
αγγλικά, ελληνικά.

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

Μουσείο
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Αθήνα 

Η συλλογή εστιάζει στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων έργων δασκάλων της
ευρωπαϊκής πρωτοπορίας όπως Σεζάν, Βαν Γκογκ, Γκωγκέν, Μονέ, Ντεγκά,
Ροντέν, Τουλούζ-Λωτρέκ, Μπονάρ, Πικάσο, Μπρακ, Léger, Miró, Giacometti,
Balthus, καθώς και έργα διακεκριμένων νεοελλήνων ζωγράφων όπως ο
Παρθένης, ο Μπουζιάνης, ο Βασιλείου, ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο
Τσαρούχης, ο Μόραλης, ο Τέτσης κ.ά. 

Το μουσείο περιλαμβάνει πίνακες
από τους πιο σημαντικούς
καλλιτέχνες του κόσμου. Επιπλέον
διαθέτει ένα πλούσιο συνδυασμό
ζωγράφων και υλικού, που
κατάγονται απο την Ελλάδα αλλά
και επίσης απο τις πιο σημαντικές
πρωτέουσες της Ευρώπης, και είναι
μία πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να
συζητηθεί η διαπολιτισμική τέχνη.
Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας είναι
αποτέλεσμα διπλωματικών σχέσεων
και προβολής της Ελλάδας από
αυτά τα πρόσωπα που συνέβαλαν
πολύ στο πολιτιστικό επίπεδο
αυτής της χώρας.

Μουσείο

Αθήνα, Άνδρος

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας
Γουλανδρή

Μέσα από τη συνολική λειτουργία
του, το μουσείο επιθυμεί να
προωθήσει τον ρόλο και τη βοήθεια
της Ελλάδας στην ανάπτυξη του
σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος.

Το μουσείο αναβιώνει την Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από το
αρχιτεκτονικό πρίσμα του μοντερνισμού και τον μινιμαλισμό των
εσωτερικών σχεδίων και διακόσμησης. Ο αγώνας ξεκινά από την
Αρχαιότητα. Βασισμένο σε μια πλούσια συλλογή φυσικών, ψηφιακών και
διαδραστικών εκθεμάτων, το Μουσείο αφηγείται την ιστορία του
Ολυμπιακού Κινήματος, από τη γέννησή του έως τα σύγχρονα λαμπερά
γεγονότα.

Ενθουσιασμός, εκμάθηση της
ιστορίας μέσα από την τέχνη,
κίνητρα και ενημέρωση για την
πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας είναι τα χαρακτηριστικά
μιας επίσκεψης στην Εθνική
Πινακοθήκη. Η κριτική και
καινοτόμος σκέψη μπορεί να
επιτευχθεί αν οι άνθρωποι
προσπαθήσουν να συνδυάσουν
την τέχνη με την ιστορία. Το
περιεχόμενο της έκθεσης είναι
τόσο σημαντικό που οι γνώσεις
για το θέμα που προβάλλεται
αυξάνονται αξιοσημείωτα. 

Ο μεγάλος αριθμός των έργων
τέχνης που εκτίθενται στο Ίδρυμα
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή είναι
δωρεές διάσημων Ευρωπαίων
ζωγράφων, συλλεκτών και
προέδρων ιδρυμάτων. Κάνοντας
μια περιήγηση στους χώρους του
μουσείου, ο επισκέπτης
αντιλαμβάνεται αρχικά την
επιρροή των ευρωπαϊκών χωρών
στους Έλληνες καλλιτέχνες και στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας
κριτική σκέψη, είναι εύκολο να
καταλάβει πώς οι διπλωματικές
σχέσεις του ζεύγους Γουλανδρή
υπήρξαν ευεργετικές για το
περιεχόμενο της σύγχρονης και
μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα.

Ερατοσθένους 13, κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα,
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι, γλώσσες:
αγγλικά, ελληνικά.

https://goulandris.gr/en/

https://goulandris.gr/en/collect
ion/highlights

Λεωφόρος Κηφισίας 37, Galden
Hall, μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα, Προσβασιμότητα για
ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι, γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά.

https://athensolympicmuseum.o
rg/en/contact/

Μουσείο
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Αθήνα 

Το φεστιβάλ Μικρό Παρίσι της Αθήνας δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό
Δίκτυο Αθηνών. Σκοπός αυτού του Δικτύου είναι να συλλέξει και να
επενδύσει στην πολιτιστική προβολή νέων καλλιτεχνών μέσω εναλλακτικών
πολιτιστικών τρόπων.Άλλος ένα σκοπός του είναι η ανάδειξη του
καλλιτεχνικού μεγέθους της Ελλάδας και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού
χάρτη ως προς τα φεστιβάλ και ως αποτέλεσμα ως προς τον πολιτιστικό
τουρισμό. Τέλος, στοχεύει στην υποστήριξη πολιτιστικών και κοινωνικών
αξιών και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωματίας με στόχο τη
δημιουργία ενός διεθνούς πολιτιστικού δικτύου.

Το Πολιτιστικό Δίκτυο Αθηνών
επιδιώκει τη δημιουργία ενός
διεθνούς πολιτιστικού δικτύου στο
οποίο νέοι καλλιτέχνες από όλη την
Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να
δημιουργήσουν και να
προωθήσουν την τέχνη τους.
Προσπαθούν να δημιουργήσουν
έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας
μεταξύ γκαλερί και φεστιβάλ και
προωθούν τις σχέσεις πολιτιστικής
διπλωματίας μεταξύ των εθνών.

Φεστιβάλ/ Μουσική-Εικαστικά-
Διαλέξεις

Αθήνα

To μικρό Παρίσι των
Αθηνών

Το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί
σπουδαίες συνεργασίες με πολλά
μουσεία και καλλιτέχνες του
εξωτερικού και προσπαθεί πάντα
να δημιουργεί έργα με διεθνή
αντίκτυπο. Πολλές φορές
πραγματοποιούνται ανταλλαγές
εκθεμάτων και η παρουσία του
Μουσείου Μπενάκη στο εξωτερικό
είναι εμφανής. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλά μουσεία που
έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με αυτό
το μουσείο, στην Ελλάδα και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα από τα πιο
όμορφα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο και το
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μετατράπηκε σε μουσείο για να στεγάσει τις
συλλογές του Αντώνη Μπενάκη και δωρήθηκε στο ελληνικό έθνος από τον
ίδιο και τις τρεις αδελφές του, την Αλεξάνδρα, την Πηνελόπη και την
Αργινίδα. Μετά την πιο πρόσφατη ανακαίνισή του (1989-2000), το κτίριο
στεγάζει μια μοναδική έκθεση για τον ελληνικό πολιτισμό τοποθετημένη
διαχρονικά από την προϊστορία έως τον 20ό αιώνα.

Το Μουσείο Μπενάκη προσφέρει
στους ανθρώπους μια εκπληκτική
πολιτιστική εμπειρία. Υπάρχουν
πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις
της τέχνης, όπως η προϊστορική, η
αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή
τέχνη, η βυζαντινή τέχνη, ιστορικά
κειμήλια, η μεταβυζαντινή και
νεοελληνική τέχνη, συλλογή από
πίνακες ζωγραφικής, σχέδια και
χαρακτικά και επίσης μια
βιβλιοθήκη με ένα μεγάλο αρχείο
αρχαίου, βυζαντινού και
σύγχρονου περιεχομένου. 

 Συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις, εκθέσεις σύγχρονης
τέχνης, διαλέξεις, έργα τέχνης
δρόμου, παραστάσεις δρόμου και
πολλά άλλα πράγματα που
βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο
θέμα παρέχουν στους ανθρώπους
πολλά διάφορα στοιχεία τέχνης,
αυξάνουν την κριτική σκέψη και
συμβάλλουν στην καταπολέμηση
της διάκρισης λόγω της παρουσίας
διαφορετικών πολιτισμών στο
περιεχόμενο του φεστιβάλ.

Γενικά στην περιοχή του
Μεταξουργείου, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι

https://goulandris.gr/en/

https://goulandris.gr/en/collect
ion/highlights

Δημόσιες συγκοινωνίες (μετρό-
λεωφορεία)/ Λεωφορεία: 13
ΜΕΤΡΟ γραμμή 2,3 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομή,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι, γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά.

https://www.benaki.org/index.ph
p?lang=en

Μουσείο

Μουσείο Μπενάκη
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Θεσσαλονίκη

Το ΕΜΣΤ προστατεύει,συντηρεί, ερευνά και εκθέτει έργα της σύγχρονης
ελληνικής και διεθνούς τέχνης. Πάγιος στόχος του μουσείου είναι η
προώθηση του μορφωτικού επιπέδου που αφορά τις τέχνες και τη δημόσια
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον σύγχρονο πολιτισμό, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και εξειδίκευσης στη
μουσειολογία, την ιστορία και τη θεωρία της σύγχρονης τέχνης. Ένας από
τους ιδρυτικούς του στόχους είναι η προώθηση καινοτόμων και
πειραματικών καλλιτεχνικών κινημάτων και η παραγωγή οπτικοακουστικών
έργων μέσω νέων μέσων.

Μέχρι το τέλος της αναγέννησης,
όταν καθορίστηκε ο ακαδημαϊκός
και θεμελιώδης χαρακτήρας της
τέχνης, οι καλλιτέχνες που
παρουσίασαν καινοτόμο και
πρωτοποριακό υλικό αποτέλεσαν το
κομβικό σημείο για τη δημιουργία
ενός κινήματος. Αυτό ονομάζουμε
σήμερα σύγχρονη τέχνη.
Καλλιτέχνες και κινήματα
επηρέασαν το ένα το άλλο σε όλες
τις χώρες. Ως αποτέλεσμα, το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
συλλέγει και εκθέτει κυρίως έργα
Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν
επηρεαστεί από τις διεθνείς τάσεις.

Μουσείο

Αθήνα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης 

Η ίδρυσή του βασίστηκε στη
σταθερή, κοινή φιλοδοξία της
δημιουργίας συνεργειών και του
καθορισμού κοινών στόχων για
την προβολή του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισμού όχι μόνο σε
τοπικό και εθνικό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσμα,
συνεργάζεται και δικτυώνεται με
σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς
της Ελλάδας και του εξωτερικού
και προβάλλει έργα Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών.

Το μουσείο γεννήθηκε από τη συγχώνευση τεσσάρων μουσείων/χώρων
τέχνης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης) και το
Μουσείο με έδρα την Αθήνα Άλεξ Μυλωνά. Πρόκειται λοιπόν για ένα
ενιαίο, μεγάλο, ολοκληρωμένο δημόσιο ίδρυμα που προβάλλει τη
μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τη γλυπτική και τις
πειραματικές τέχνες.

Το ευρύ φάσμα της μοντέρνας και
σύγχρονης τέχνης που εκτίθεται
προωθεί την πολιτιστική
εκπαίδευση του κοινού,
καθιστώντας την τέχνη προσιτή σε
όλες τις κοινωνικές ομάδες και
ηλικίες.

Η επίσκεψη σε αυτό το μουσείο
δίνει σε όλους το κίνητρο να
μάθουν για τη σύγχρονη ιστορία.
Επιπλέον, οι άνθρωποι εμπνέονται
από την έκθεση αυξάνοντας την
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με
τη σύγχρονη τέχνη και κάνουν
περαιτέρω έρευνα αναζητώντας
γεγονότα. Πολλά εκθέματα έχουν
πολιτικό χαρακτήρα και δίνουν τη
δυνατότητα στους επισκέπτες να
συνδυάσουν τα καλλιτεχνικά
στοιχεία με τα ιστορικά. Ο διεθνής
χαρακτήρας του μουσείου
διευρύνει τον διαπολιτισμικό
διάλογο και απαιτεί σεβασμό στη
διαφορετικότητα, ανεκτικότητα και
ανοικτότητα.

Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ.
Φραντζή (πρώην εργοστάσιο,
Αθήνα 117 43, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι, γλώσσες:
αγγλικά, ελληνικά.

https://www.emst.gr/

5 διαφορετικά μουσεία-5
διαφορετικές τοποθεσίες,
κεντρικά, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα(μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι, γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά.

https://www.momus.gr/en/

Μουσείο

Μητροπολιτικός Οργανισμός
Μουσείων Εικαστικών
Τεχνών Θεσσαλονίκης
(MOMus)
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Αθήνα

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είναι ο κορυφαίος πολιτιστικός
οργανισμός στην Ελλάδα και ένα από τα παλαιότερα συνεχόμενα φεστιβάλ
στην Ευρώπη. Σε 65 χρόνια, το Φεστιβάλ υποδέχτηκε μερικούς από τους
μεγαλύτερους καλλιτέχνες της μουσικής, του χορού και του θεάτρου της
διεθνούς και τοπικής σκηνής, σε συνεργασία με τους πιο αναγνωρισμένους
ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, προσελκύοντας μεγάλο κοινό από
όλο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και
Επιδαύρου είναι ένα έργο που
πραγματοποιείται μία φορά το
χρόνο, όπου καλλιτέχνες από όλο
τον κόσμο εκπροσωπούν τις χώρες
τους με τη συμμετοχή τους στο
φεστιβάλ που πραγματοποιείται
στην Επίδαυρο. Είναι σύμβολο
πολιτισμού για όλο τον κόσμο.
Κύριος στόχος αυτού του έργου
είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος
και η ανταλλαγή πολιτιστικών
ιδεών μέσω του θεάτρου, της
μουσικής, των εικαστικών τεχνών
και του χορού.

Θέατρο / Μουσική / Χορός /
Όπερα / Εικαστικές Τέχνες

Αθήνα, Επίδαυρος

Φεστβάλ Αθηνών και
Επιδαύρου

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ,
οι ταινίες που θα
παρακολουθηθούν επιλέγονται
για να προσελκύσουν ανθρώπους
από όλες τις χώρες και όλα τα
ενδιαφέροντα και επίσης σκοπός
του φεστιβάλ είναι να
δημιουργήσει ένα διάλογο
μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης
που μπορεί να διεξαχθεί
ταυτόχρονα σε πνευματικό και
πρακτικό επίπεδο. Πολλές
ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνουν
φεστιβάλ ταινιών για να φέρουν
τους ανθρώπους πιο κοντά και να
προωθήσουν πολιτιστικές
εμπειρίες. 

Πρωταρχικός στόχος του Athens Open Air Festival, το οποίο θα διαρκέσει
από τον Ιούνιο έως τα τέλη Αυγούστου, είναι να στρέψει την προσοχή
προς το κέντρο της Αθήνας και τα προάστιά της, ώστε οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες να ξαναγνωρίσουν την πόλη που αγαπάμε να αντιπαθούμε ως
μια πόλη που είναι ταυτόχρονα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη και ένας
μοναδικός τουριστικός προορισμός.

Μέσω της θέασης διαφορετικών
ειδών ταινιών, οι άνθρωποι έχουν
την ευκαιρία να εξερευνήσουν
άλλες κουλτούρες και
χαρακτηριστικά πολιτισμών.
Πολλές ταινίες παρουσιάζονται σε
κύριες περιοχές της Αθήνας,
προκειμένου οι άνθρωποι να
ανακαλύψουν τόσο την πόλη της
Αθήνας και τον πολιτισμό της, αλλά
και τον συνδυασμό μεταξύ της
Αθήνας και άλλων πόλεων που
αντιπροσωπεύονται από τις ταινίες
τους. Αυτός είναι ένας τρόπος για
να επιτευχθεί ο διαπολιτισμικός
διάλογος με τρόπο που είναι και
ψυχαγωγικός. 

Αυτό το φεστιβάλ είναι ένας
συνδυασμός διαφορετικών ειδών
τέχνης σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, οι
άνθρωποι συμμετέχουν σε έναν
υψηλής ποιότητας διαπολιτισμικό
διάλογο που απαιτεί σεβασμό σε
άλλους πολιτισμούς και
χαρακτηριστικά άλλων εθνών και
ανοιχτόμυαλους ανθρώπους.
Κύριος στόχος αυτού του έργου
είναι να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση και να δώσει
κίνητρα για την εξάπλωση των
διεθνών συνεργασιών.

Πειραιώς 260, Ωδείο Ηρώδου
Αττικού, Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο
Αρχαίας Επιδαύρου.Για τα δύο
πρώτα: κεντρική τοποθεσία,
μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέσιμα (μετρό-λεωφορεία),
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό,
ασφάλεια μέτρα-ναι, γλώσσες:
αγγλικά, ελληνικά. Όσο για την
Επίδαυρο χρειάζεται μεταφορά
με αυτοκίνητο ή λεωφορείο.

http://aefestival.gr/?lang=en

Γενικά στην περιοχή του
Μεταξουργείου, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι

https://www.aoaff.gr/home_en/

Φεστιβάλ/ Μουσική-Εικαστικά-
Διαλέξεις

To μικρό Παρίσι των
Αθηνών
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Κινηματογράφοι της Αθήνας/
Μία φορά το χρόνο

Το 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι αφιερωμένο
σε ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και πειραματικές ταινίες και ο
καθένας μπορεί να υποβάλει το δικό του έργο προκειμένου να συμμετάσχει.
Γενικά, το φεστιβάλ αυτό προσπαθεί να ανακαλύψει ανατρεπτικούς
κινηματογραφιστές και τις καλύτερες ταινίες από όλο τον κόσμο στα τρία
διαγωνιστικά τμήματα του TIFF.  

Ο θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
είναι ένα έργο που συνεχίζεται
εδώ και πολλά χρόνια και
προσπαθεί να συνδέσει την
κινηματογραφική κουλτούρα
πολλών χωρών. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να είναι άνθρωποι από
όλο τον κόσμο, με στόχο να
συνδέσουν όλες τις ευρωπαϊκές
πόλεις και να προσφέρουν στους
ανθρώπους την ευκαιρία να
ανταλλάξουν ιδέες, πολιτιστικές
και κινηματογραφικές
προσεγγίσεις ενώ μπορούν να
συμμετέχουν σε ένα διεθνές έργο
που έχει ισχυρή ανταπόκριση σε
όλο τον κόσμο .

Ταινίες

Κινηματογράφοι της
Θεσσαλονίκης/ Μία
φορά τον χρόνο

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει στο
κοινό τις τελευταίες
κινηματογραφικές τάσεις
παγκοσμίως, έχοντας τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει
τις πιο επιτυχημένες παραγωγές
της σεζόν πριν από
οποιονδήποτε άλλον. Στην
πραγματικότητα, ο στόχος τους
είναι να παρέχουν μια επιλεγμένη
γκάμα από ανεξάρτητες
παραγωγές από όλο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ιδρύθηκε από την Εταιρεία
Κινηματογράφου Αθηνών (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός) με σκοπό να
αναδείξει λιγότερο γνωστές πτυχές/είδη του ανεξάρτητου
κινηματογράφου, να μυήσει το κοινό σε μερικές από τις καλύτερες
παραγωγές της χρονιάς και να καθιερωθεί ως το ιδανικό άνοιγμα της
επερχόμενης κινηματογραφικής σεζόν.

Το φεστιβάλ ανακαλύπτει νέους
δημιουργούς και φέρνει διεθνείς
ανεξάρτητες παραγωγές στο ευρύ
ελληνικό κοινό. Περιλαμβάνει
επίσης τα πιο εκλεκτικά είδη
μουσικής και εισάγει καλλιτέχνες
και νέες μουσικές τάσεις. Με αυτό
τον τρόπο αποδίδει τιμή σε
αξέχαστες ή άγνωστες πτυχές της
ιστορίας της μουσικής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
είναι ένα έργο που δίνει σε όλους
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
μια εκδήλωση με αξιοσημείωτη
απήχηση σε όλο τον κόσμο. Αυτό το
φεστιβάλ έχει επίσης
χαρακτηριστικά ανταγωνισμού
αλλά και προώθησης ενός
ποιοτικού αποτελέσματος.Για τον
λόγο αυτό συγκεντρώνει
καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
Αυτό το φεστιβάλ είναι μία αφορμή
για την παραγωγή νέων ιδεών,
ταινιών και ντοκιμαντέρ, για την
εφαρμογή της γνώσης που ήδη
υπάρχει και για τη μετάδοση
στοιχείων και χαρακτηριστικών που
θεωρούνται σημαντικά για τον
πολιτισμό κάθε συμμετέχουσας
χώρας.

Γενικά στην περιοχή του
κέντρου της
Θεσσαλονίκης,μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι,

https://www.filmfestival.gr/en/f
estivals-en/tiff-en

Γενικά στην περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα (μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι

http://en.aiff.gr/home_page/

Ταινίες

Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Αθηνών
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Αθήνα

Το Athens Digital Arts Festival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που γιορτάζει τον
ψηφιακό πολιτισμό μέσω μιας ετήσιας συγκέντρωσης που φέρνει κοντά μια
παγκόσμια κοινότητα καλλιτεχνών και κοινού. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
Εκθέσεων, Προβολών, Ζωντανών Παραστάσεων, Εργαστηρίων και Διεθνών
Αφιερωμάτων παρουσιάζοντας έργα τέχνης που εμφανίζουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του ψηφιακού μέσου και αντανακλούν τη γλώσσα και την
αισθητική του.

Το φεστιβάλ φιλοξενεί τοπικούς
αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες και
κοινότητες, δίνοντας στο κοινό του
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με
διαφορετικούς ανθρώπους και
πραγματικότητες.

Φεστιβάλ/ Ψηφιακές Τέχνες

Αθήνα

Διεθνές Φεστιβάλ
Ψηφιακών Τεχνών
Ελλάδας

Ένας από τους στόχους του είναι
να συνδέσει την τοπική
καλλιτεχνική παραγωγή με τη
διεθνή καλλιτεχνική σκηνή της
σύγχρονης τέχνης.

Η Μπιενάλε της Αθήνας είναι μια διεθνής πολιτιστική εκδήλωση που
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα, που αποτελείται από μια
μεγάλης κλίμακας έκθεση και ένα ποικίλο πρόγραμμα παράλληλων
εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις, εργαστήρια, διαλέξεις κ.λπ. Είναι ένα από
τα μεγαλύτερα διεθνή καλλιτεχνικά γεγονότα της σύγχρονης εποχής
πολιτισμού στην Ελλάδα.

Λειτουργεί ως παρατηρητήριο
συλλογικών θεμάτων και ως
πλατφόρμα προσδιορισμού του
σύγχρονου πολιτισμού της
αθηναϊκής μητρόπολης,
προωθώντας πειραματικά σχήματα
και διάφορες επιμελητικές
προσεγγίσεις.

Το Φεστιβάλ στοχεύει να
ενθαρρύνει, να τονώσει και να
προωθήσει όλες τις πτυχές της
ψηφιακής δημιουργικότητας μέσω
της ποικίλης διαδικτυακής τέχνης,
των διαδραστικών εγκαταστάσεων,
του animation, της ψηφιακής
εικόνας, των παραστάσεων, των
εφαρμογών και των εργαστηρίων.

Γενικά στην περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα (μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι

https://www.adaf.gr/

Γενικά στην περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα (μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι

https://athensbiennale.org/en/

Έκθεση Εικαστικών Τεχνών

Athens Biennale
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TerraVibe Park, Εθνική
Λεωφόρος Αθηνών-Λαμίας
/ Μία φορά το χρόνο

Το Athens Science Festival, το φεστιβάλ αφιερωμένο στην Επιστήμη και την
Καινοτομία από το 2014, αποτελεί ένα καθιερωμένο πολιτιστικό ορόσημο
στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Τέχνης
στην Ελλάδα. Για περισσότερες από 5 ημέρες κάθε άνοιξη, οι κάτοικοι και τα
σχολεία στην Αττική και γύρω από αυτήν έχουν την ευκαιρία να
εξερευνήσουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με
διασκεδαστικό, καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο.

Λόγω της επιτυχίας του στην
ενασχόληση του κοινού με την
επιστήμη στην Αθήνα, το φεστιβάλ
έχει ήδη ξεφύγει από τα σύνορα
της ελληνικής πρωτεύουσας σε
διαφορετικές τοποθεσίες, όπως
στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την
Πάτρα και την Κύπρο. Το φεστιβάλ
προσελκύει ένα ποικίλο κοινό από
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και
χώρες.

Έκθεση Επιστήμης

Αθήνα

Athens Science Festival 

Το Rockwave Festival συνδέει
ανθρώπους και καλλιτέχνες
(ιδιαίτερα μουσικούς) από όλο
τον κόσμο. Κάθε χρόνο
συμμετέχοντες και οπαδοί του
φεστιβάλ συγκεντρώνονται όλοι
μαζί στη Μαλακάσα για να
ζήσουν αυτή την εμπειρία σε
αυτές τις ξεχωριστές μέρες.
Μέχρι σήμερα, πάνω από 300
διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες
αποτελούν μέρος της ιστορίας
του Rockwave's Festival!

Το Rockwave Festival ξεκίνησε το ταξίδι του το 1996.
Το Rockwave Festival περιλαμβάνει μουσική, χορό, headbanging, μίμηση
παιξίματος κιθάρας χωρίς κιθάρα, ενισχυτές, μικρόφωνα, ιδρώτα, γέλιο,
αγόρια, κορίτσια, χρώματα, ποτά, γρασίδι, αλλά πάνω από όλα, το
Rockwave Festival είναι οι στιγμές και οι αναμνήσεις που δημιουργούν οι
θαυμαστές.
Το Rockwave Festival είναι μέρος του YOUROPE (Επίσημη Ευρωπαϊκή
Ένωση των μεγαλύτερων φεστιβάλ, με τα αυστηρότερα κριτήρια ένταξης,
εγκεκριμένο από τις Βρυξέλλες) και του ETEP (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
την προβολή, προώθηση και ανταλλαγή ανερχόμενων καλλιτεχνών στα
κράτη μέλη της ΕΕ).

Η μουσική φέρνει κοντά τους
ανθρώπους και αυτός είναι ο
ορισμός του Rockwave Festival.
Κατά τη διάρκεια αυτών των
ημερών στη Μαλακάσα,
συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο
συναντιούνται μεταξύ τους και
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
έρχονται επίσης να
παρακολουθήσουν αυτό το
γεγονός. Είναι μια γιορτή μουσικής
που όλοι οι άνθρωποι
απολαμβάνουν μαζί.

Παρουσιάζοντας και
επιδεικνύοντας υψηλής ποιότητας
επιστημονική έρευνα που
διεξάγεται σε ελληνικά ακαδημαϊκά
ιδρύματα, παρέχοντας πλατφόρμες
διαλόγου όπου μπορούμε να
διερευνήσουμε ιδέες σε σύνθετα
και αμφιλεγόμενα επιστημονικά
ζητήματα, εμπνέοντας και
δημιουργώντας υψηλά πρότυπα
στον τομέα της επικοινωνίας της
επιστήμης και ενθαρρύνοντας τους
νέους να εξετάσουν μια καριέρα
σχετική με την επιστήμη.

Γενικά στην περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, συνήθως
στην Τεχνόπολη, κεντρική
τοποθεσία, μέσα μαζικής
μεταφοράς διαθέσιμα(μετρό-
λεωφορεία)/ Προσβασιμότητα
για ΑΜΕΑ/ Ετοιμότητα
προσωπικού/ Υποδομές,
προσωπικό, μέτρα ασφαλείας-
ναι

https://www.athens-science-
festival.gr/en/

Με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή
τρένο

https://www.rockwavefestival.gr/
en/

Μουσική

Rockwave Festival 
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Αθήνα

Η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση είναι ο τόπος όπου ο σύγχρονος πολιτισμός
συναντά την αισθητική και την επιστήμη. Ο τόπος όπου οι θαρραλέοι,
ανήσυχοι, τολμηροί Έλληνες καλλιτέχνες βρίσκουν τα μέσα να επιδείξουν
τη δουλειά τους και η σκηνή στην οποία επαναδιαπραγματεύονται τα όρια
μεταξύ επιστήμης, τέχνης, κοινωνίας, εκπαίδευσης, μάθησης και πολιτικής.

Το κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση
φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές
παραγωγές,, προβολές ταινιών,
εικαστικά και ψηφιακά σόου, ενώ
προωθούνται συνεχώς διεθνείς
συνεργασίες.

Όλα τα ήδη τέχνης

Αθήνα

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας
του, έχει γίνει σημείο αναφοράς
στην Ελλάδα προσελκύοντας
τουρίστες από όλο τον κόσμο
καθώς και αξιόλογες
προσωπικότητες και τραβώντας
την προσοχή των πιο διάσημων
μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.
Παράλληλα, σε συνεργασία με
φορείς όπως ο Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού, η
Marketing Greece, ο δήμος
Αθηναίων και άλλοι,
διοργανώθηκαν πολυάριθμες
επισκέψεις στον Τύπο από ξένα
ΜΜΕ.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας δημόσιος
χώρος, όπου όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση και μπορούν να
συμμετέχουν σε πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών,
περιβαλλοντικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
Περιλαμβάνει την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έναν από τους
μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της Αθήνας, έκτασης 21 στρεμμάτων.

Στο ΚΠΙΣΝ, οι επισκέπτες μπορούν
να παρακολουθήσουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Όλοι έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν τη φυσική ομορφιά
του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, να
θαυμάσουν τη λαμπρή
αρχιτεκτονική του ΚΠΙΣΝ και να
γίνουν μέρος του προγραμματικού
δυναμικού του.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα
οργανωμένων δραστηριοτήτων,
όπως όπερα, μπαλέτο, πειραματικά
προγράμματα ή παιδικές
παραστάσεις. Επιπλέον, υπάρχει
τμήμα βιντεοπαιχνιδιών,
εργαστήριο πολυμέσων, αίθουσα
ηχογράφησης.

Σε αυτόν τον χώρο τίθενται
ερωτήματα, τα οποία τροφοδοτούν
το μυαλό και το πνεύμα.Τα
ερωτήματα που επεξεργάζονται
περιλαμβάνουν την δημιουργία
δράσεων, παρεμβάσεων και ιδεών
που διαμορφώνουν και κλονίζουν
την κοινωνία. 

Λεωφόρος Συγγρού 107-109,
κεντρική τοποθεσία, μέσα
μαζικής μεταφοράς (μετρό-
λεωφορεία) διαθέσιμα/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι

https://www.onassis.org/onassi
s-stegi

Λεωφόρος Συγγρού 364,
κεντρική τοποθεσία,μέσα
μαζικής μεταφοράς διαθέσιμα
(μετρό-λεωφορεία)/
Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ/
Ετοιμότητα προσωπικού/
Υποδομές, προσωπικό, μέτρα
ασφαλείας-ναι

https://www.snfcc.org/

Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική
Λυρική Σκηνή, άλλου είδους
εκδηλώσεις

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
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Βουδαπέστη

Το Εθνικό Μουσείο παρουσιάζει λείψανα από την ουγγρική ιστορία.
Παρουσιάζει επίσης την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, πώς άλλαξε όλα
τα χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι εδώ: τι είδους εξοπλισμό
χρησιμοποιούσαν; πώς χτίστηκε η κοινωνία τους; πώς ζούσαν την
καθημερινότητά τους; - και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία από την
ιστορία της ανθρωπότητας και της Ουγγαρίας σε αυτόν τον τομέα.

Αρκετά ευρωπαϊκά έθνη
διαδραματίζουν ουσιαστικούς
ρόλους στην ουγγρική ιστορία -
μεταξύ άλλων, η Αυστρία, η
Γερμανία, η Πολωνία, η Κροατία, η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σλοβακία, η
Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία
είναι κάποια από αυτά. 

Μουσείο

Βουδαπέστη

Ουγγρικό Εθνικό
Μουσείο

Ο αρχιτέκτονας του γοτθικού
κτιρίου της Βουλής του
Κοινοβουλίου, Imre Steindl
σπούδασε και εργάστηκε στη
Βιέννη της Αυστρίας και στο
Παρίσι της Γαλλίας. Τα κτίριά του
βρίσκονται επίσης στη σημερινή
Σλοβακία και Ρουμανία.

Το κτίριο του νομοθετικού οργάνου της Ουγγαρίας, το Κοινοβούλιο,
δικαίως θεωρείται ένα από τα ομορφότερα κτίρια κοινοβουλίων στον
κόσμο. Επιλέχθηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σαν το κεντρικό
στοιχείο στο πανόραμα του Δούναβη το 2011, το οικοδόμημα δεν είναι
μόνο ένας ανεκτίμητος θησαυρός, αλλά και το καμάρι του έθνους. Παρέχει
ένα σπίτι για το νομοθετικό σώμα, ένα χώρο φύλαξης για το Ουγγρικό Ιερό
Στέμμα και έναν χώρο εργασίας τόσο για τα 199 μέλη του Κοινοβουλίου
όσο και για τα σχεδόν 600 άτομα που τους βοηθούν. Επί του παρόντος,
στο κτίριο στεγάζονται επίσης τα γραφεία του Πρωθυπουργού και του
βοηθητικού του προσωπικού.

Οι επισκέπτες όχι μόνο λαμβάνουν
πληροφορίες για την ιστορία και
την πολιτική της Ουγγαρίας, αλλά
μπορεί επίσης να αναπτυχθεί η
πειθαρχία, ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και η
δημοκρατική συνείδησή τους.

Λαμβάνοντας μια επισκόπηση της
ιστορίας της Ουγγαρίας, οι
επισκέπτες μπορούν να
αναπτύξουν τη συστημική τους
σκέψη, την κριτική τους σκέψη, το
σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη
διαπολιτισμική κατανόηση και την
πληροφοριακή παιδεία.

Η περιοχή βρίσκεται στο
κέντρο της Βουδαπέστης και
εξυπηρετείται καλά από τη
δημόσια συγκοινωνία. Η
βοήθεια παρέχεται με επιπλέον
κόστος (εκτός από άτομα με
ειδικές ανάγκες). Η υπηρεσία
ξεναγήσεων και ηχητικού
ξεναγού είναι διαθέσιμη σε 4
γλώσσες (ουγγρικά, αγγλικά,
γερμανικά και γαλλικά).
Παρέχεται επαγγελματική
βοήθεια για άτομα με αναπηρία
(με περιορισμένη κινητικότητα,
με προβλήματα όρασης).
Διαθέτει σύστημα διαχείρισης
με πιστοποίηση ποιότητας
ISO:9001.

https://mnm.hu/en

Τοποθεσία στο κέντρο της
Βουδαπέστης, η περιοχή
εξυπηρετείται καλά από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Η
Βουλή είναι προσβάσιμη σε
άτομα με αναπηρία. Επισκέψεις
πραγματοποιούνται από
εκπαιδευμένους οδηγούς που
μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

https://www.parlament.hu/en/w
eb/visitors/home

έκθεση/αρχιτεκτονική

6+

6+

Κέντρο Επισκεπτών του
Κοινοβουλίου
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Βουδαπέστη

Το Ουγγρικό Υπαίθριο Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μόνιμο, εθνικό
ίδρυμα ανοιχτό για το κοινό, το οποίο αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας
και της ανάπτυξη της. Αναλαμβάνει την έρευνα της λαϊκής αρχιτεκτονικής,
της εσωτερικής επίπλωσης και του τρόπου ζωής, την συλλογή υλικών και
άυλων λειψάνων στην ουγγρική γλωσσική επικράτεια, την διαφύλαξη της
κληρονομιάς, την ευέλικτη δημοσίευση των συλλογών και την παροχή
πρόσβασης με βάση τον τρόπο συμμετοχής στις γνώσεις.

Στόχος της ίδρυσης του
Υπαίθριου Μουσείου Szentendre
ήταν να παρουσιάσει τη λαϊκή
αρχιτεκτονική, την εσωτερική
διακόσμηση, τη γεωργία και τον
τρόπο ζωής στην ουγγρική
γλωσσική περιοχή από το 2ο μισό
του 18ου αιώνα έως το 1ο μισό
του 20ου, μέσα από αυθεντικά
αντικείμενα και πρωτότυπα σπίτια
διατεταγμένα σε παλιούς
οικισμούς. Είναι συγκρίσιμο με
άλλα ευρωπαϊκά λαογραφικά
μουσεία, αλλά αντιπροσωπεύει
επίσης τη μοναδική ουγγρική
κουλτούρα.

Λαογραφικό μουσείο

Σενταντρέ

Ουγγρικό Υπαίθριο
Μουσείο "Skanzen"

Όταν αρχικά κατασκευάστηκε το
μνημείο, η Ουγγαρία ήταν μέρος
της Αυστροουγγρικής
Αυτοκρατορίας και έτσι οι πέντε
τελευταίοι χώροι για αγάλματα
στα αριστερά της κιονοστοιχίας
προορίζονταν για μέλη της
δυναστείας των Αψβούργων. Το
μνημείο υπέστη ζημιές στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν
ξαναχτίστηκε οι Αψβούργοι
αντικαταστάθηκαν από τις
σημερινές μορφές.

Η Πλατεία Ηρώων είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατείες στη Βουδαπέστη
της Ουγγαρίας, που φημίζεται για το εμβληματικό συγκρότημα αγαλμάτων
της με τους Επτά οπλαρχηγούς των Μαγυάρων (Ούγγρων) και άλλους
σημαντικούς Ούγγρους εθνικούς ηγέτες, καθώς και τη Μνημιακή Πέτρα
των Ηρώων, που συχνά αναφέρεται λανθασμένα ως ο τάφος του
άγνωστου στρατιώτη.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η τοποθεσία είναι στα
προάστια της πόλης Σενταντρέ,
περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά
από τη Βουδαπέστη.
Προσβάσιμο με λεωφορείο ή
προαστιακό και τοπικό
λεωφορείο. Μεγάλη γκάμα
υπηρεσιών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων, εργαστήρια
για σχολικές ομάδες και
ξεναγήσεις είναι διαθέσιμα και
στα αγγλικά και στη διεθνή
νοηματική γλώσσα. Υψηλά
πρότυπα ασφαλείας.

https://skanzen.hu/en/

Η τοποθεσία βρίσκεται στο
κέντρο της Βουδαπέστης, η
περιοχή εξυπηρετείται καλά
από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Προσβάσιμο για
άτομα με περιορισμένη
κινητικότητα και προβλήματα
ακοής. Μπορείτε να το
επισκεφθείτε ως μέρος μιας
ξενάγησης σε πολλές γλώσσες.
Δημόσιος χώρος.

Μνημείο

Πλατεία Ηρώων
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Ντεμπρέτσεν

Το Szeged Open-Air Festival είναι το μεγαλύτερο υπαίθριο θέατρο της
Ουγγαρίας και ένα από τα σημαντικότερα θερινά φεστιβάλ θεάτρου της
Κεντρικής Ευρώπης. Προσφέρει μια μοναδική ποικιλία ειδών μεταξύ των
ευρωπαϊκών θεατρικών φεστιβάλ, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει όπερα,
μιούζικαλ, πρόζα και συμφωνική μουσική. Αποστολή του είναι η προώθηση
του λαϊκού θεάτρου, του τοπικού πολιτισμού και του αγροτικού τουρισμού.

Το φεστιβάλ σχεδιάστηκε με βάση
το Υπαίθριο Θέατρο της Βενετίας.
Καλλιτέχνες από το εξωτερικό
είναι καλεσμένοι στο φεστιβάλ
ήδη από τη δεκαετία του '70.

Πολιτιστικό φεστιβάλ

Στζέγκεντ

Szeged Open-Air
Festival

Στο καρναβάλι καλούνται
καλλιτέχνες από το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η καρναβαλική παρέλαση στις 20
Αυγούστου (εορτασμός της ίδρυσης του ουγγρικού κράτους), όπου
συνθέσεις λουλουδιών φτιαγμένες από χιλιάδες ζωντανά λουλούδια,
ύψους σχεδόν 5 μέτρων και μήκους 12 μέτρων, παρελαύνουν στους
δρόμους του Ντέμπρετσεν συνοδευόμενες από Ούγγρους και ξένους
χορευτές και παραδοσιακές ομάδες. Σήμερα, όμως, το Καρναβάλι των
λουλουδιών του Ντέμπρετσεν έχει γίνει Καρναβαλική Εβδομάδα, με
παιδικά προγράμματα, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις σε πολλά
σημεία της πόλης.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η τοποθεσία βρίσκεται στο
κέντρο του Szeged, πόλη στα
νοτιοανατολικά της Ουγγαρίας,
2,5 ώρες με το τρένο από τη
Βουδαπέστη. Δεν υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά με την
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Οι
περισσότερες παραστάσεις
είναι στα ουγγρικά, αλλά τις
όπερες και τις συναυλίες
μπορούν να τις απολαύσουν
και οι μη Ουγγροί ομιλητές.
Εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα
ασφαλείας.

https://www.szegediszabadteri.
hu/en/index/index/

Η τοποθεσία βρίσκεται στο
κέντρο του Ντέμπρετσεν, πόλη
στα βορειοανατολικά της
Ουγγαρίας, με αεροδρόμιο, 3
ώρες με το τρένο από τη
Βουδαπέστη. Δεν υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά με την
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Το Flower
Carnival και τα περισσότερα
από τα προγράμματά του είναι
διαθέσιμα και για μη
Ουγγρόφωνους. Εφαρμόζονται
υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

https://debreceniviragkarneva
l.hu/?lang=en

Πολιτιστικό φεστιβάλ

Debrecen Flower Carnival
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Tokaj

Το Csopa Science Center είναι ο πρώτος διαδραστικός επιστημονικός
χώρος παιχνιδιού στην Ουγγαρία που δέχεται τους επισκέπτες του εδώ και
21 χρόνια από όλες τις ηλικιακές ομάδες που επιθυμούν να παίξουν για να
μάθουν περισσότερα. Το Csopa προσφέρει ένα ολοήμερο πρόγραμμα με
περισσότερα από 250 παιχνίδια και εργαλεία που επιδεικνύουν διάφορα
φυσικά φαινόμενα, καθημερινές συναρπαστικές διαλέξεις και πειραματικές
επιδείξεις στο αμφιθέατρο Öveges, θεαματικές ταινίες 5D, 9D κυκλικό
κινηματογράφο και ποικίλα προγράμματα.

Η Ουγγαρία ξεχωρίζει στις
επιστήμες, στον αριθμό των
εφευρετών και των κατόχων
βραβείων Νόμπελ ως ποσοστό
του πληθυσμού. Το στυλό είναι
μια ουγγρική εφεύρεση. Η
βιταμίνη C ανακαλύφθηκε στην
Ουγγαρία και η έρευνα του Δρ.
Ignác Semmelweis συνέβαλε
σημαντικά στη μείωση της
μητρικής θνησιμότητας. Η
Ουγγαρία συνέβαλε επίσης στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό με το
παγκοσμίως γνωστό παιχνίδι
λογικής που ονομάζεται Rubik-
cube.

έκθεση/αρχιτεκτονική

Βουδαπέστη

Csopa Science Center

Είναι η προέλευση του κρασιού
Tokaji aszú, του παλαιότερου
βοτρυτιωμένου κρασιού στον
κόσμο.

Η περιοχή κρασιού Tokaj φιλοξενεί μερικές από τις πιο αγαπημένες
ποικιλίες κρασιού της Ουγγαρίας. Η περιοχή απλώνεται σε ένα ρομαντικό
τοπίο από λαβύρινθους κελαριών, κρασιά και πλαγιές, φωλιασμένο στους
πρόποδες των βουνών Zemplén. Η οινοποιητική του ιστορία
χρονολογείται πάνω από χίλια χρόνια. Τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι οι
αμπελώνες είχαν δημιουργηθεί στο Tokaj ήδη από τον 12ο αιώνα, αλλά
υπάρχουν στοιχεία για την παλαιότερη εισαγωγή της παραγωγής κρασιού
στην περιοχή. Το Tokaj ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
το 2002 με το όνομα Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Βρίσκεται στα βόρεια της
Βουδαπέστης και εξυπηρετείται
καλά από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Καλά
προετοιμασμένο προσωπικό
για να καλύψει τις ανάγκες των
ατόμων με αναπηρία.
Εκπτώσεις για ΑΜΕΑ και
δωρεάν είσοδος για τους
συνοδούς. Απογευματινές
συνεδρίες, εργαστήρια και
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις με
επαγγελματικό προσωπικό. Η
έκθεση είναι διαθέσιμη στα
αγγλικά. Υψηλά πρότυπα
ασφαλείας.

https://www.csopa.hu/en/

Η ιστορική αμπελοοινική
περιοχή βρίσκεται στη
βορειοανατολική Ουγγαρία και
στη νοτιοανατολική Σλοβακία.
Το κέντρο της, η πόλη Tokaj,
απέχει 230 χλμ. από τη
Βουδαπέστη και είναι
προσβάσιμη με απευθείας
τρένο σε 3 ώρες. Εύκολα
προσβάσιμο: μόνο η
περιορισμένη κινητικότητα
μπορεί να είναι πρόκληση.
Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών
μιλούν μια ξένη γλώσσα.

https://tokajwineregion.com/tok
aj-wine-region/

Γαστρονομία
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Kapolcs

Το Hortobágy είναι ένα εθνικό πάρκο στην ανατολική Ουγγαρία, πλούσιο σε
λαογραφία και πολιτιστική ιστορία. Το πάρκο, μέρος του Alföld (Μεγάλη
Πεδιάδα), χαρακτηρίστηκε ως εθνικό πάρκο το 1973 (το πρώτο στην
Ουγγαρία) και εξελέγη μεταξύ των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς το
1999.

Το Hortobágy είναι η μεγαλύτερη
προστατευόμενη περιοχή της
Ουγγαρίας και το μεγαλύτερο
ημιφυσικό λιβάδι στην Ευρώπη.
Το ουγγρικό Puszta είναι ένα
εξαιρετικό σωζόμενο παράδειγμα
πολιτιστικού τοπίου που
αποτελείται από μια ποιμενική
κοινωνία.

Εθνικό πάρκο

Χόρτομπαγκ

Εθνικό Πάρκο Hortobágy

Η Κοιλάδα των Τεχνών ήταν το
πρώτο φεστιβάλ όλων των
τεχνών και έχει εξελιχθεί στο
μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ -
το 2021 διοργανώνεται το 30ό
επετειακό φεστιβάλ. Η
αφρόκρεμα της ουγγρικής
πολιτιστικής σκηνής εμφανίζεται
σε διάφορες σκηνές ή απλά
δίπλα στη φωτιά.

Το Valley of Arts είναι μια μοναδική σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων στο
γραφικό σκηνικό του Kapolcs και των περιχώρων του.
Είναι ένα μοναδικό περιβάλλον από αυλές, κοιλάδες, δρόμους και γραφικά
σπίτια. Μπαίνοντας σε μια πύλη, μπορείτε να συναντήσετε μια αυτοσχέδια
θεατρική παράσταση, ένα εργαστήριο χειροτεχνίας,μία συναυλία,
στροβιλιζόμενους λαϊκούς χορευτές, αγκαλιασμένoους σε μια οικεία
ατμόσφαιρα, γαλήνη και χρώματα της ουγγρικής κουλτούρας. Το
μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνών της Ουγγαρίας περιμένει τους επισκέπτες με
cca. 500 προγράμματα, εκατοντάδες καλλιτέχνες και δεκάδες χώροι για 10
ημέρες. Η εκδήλωση φιλοξενείται από τους Kapolcs, Vigántpetend και
Taliándörögd.

ΜΜΕ και πληροφοριακή παιδεία,
σεβασμός στην 
διαφορετικότητα, διαπολιτισμική
κατανόηση, αυτοπειθαρχία,
ενθουσιασμός

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες, επιμονή
και αυτοκίνητρα.

Τοποθεσία του εθνικού πάρκου
είναι η Ανατολική Ουγγαρία,
180 χιλιόμετρα μακριά από τη
Βουδαπέστη. Προσβάσιμο με
τη δημόσια συγκοινωνία μόνο
με μεταφορά. Το κέντρο
επισκεπτών και πολλά από τα
προγράμματα είναι διαθέσιμα
για άτομα με ειδικές ανάγκες
(άτομα με μειωμένη
κινητικότητα),
συμπεριλαμβανομένων
διαμονής και εστιατορίων. Τα
προγράμματα είναι διαθέσιμα
και στην αγγλική και γερμανική
γλώσσα. 

https://www.hortobagyinfo.hu/

Η τοποθεσία είναι στην λίμνη
Μπάλατον στη Δυτική
Ουγγαρία, 140 χλμ. μακριά από
τη Βουδαπέστη. Προσβάσιμο με
τη δημόσια συγκοινωνία μόνο
με μεταφορά. Δεν υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά με την
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Υπηρεσίες
φεστιβάλ, διαμονή,
εγκαταστάσεις εστίασης,
υψηλές προδιαγραφές
ασφαλείας.

https://www.muveszetekvolgye.
hu/

Φεστιβάλ Τέχνης
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Βίσεγκραντ

Το Μουσείο Ψευδαισθήσεων στη Βουδαπέστη προσφέρει μια συναρπαστική
οπτική, αισθητηριακή και εκπαιδευτική εμπειρία με μια χούφτα νέες,
ανεξερεύνητες ψευδαισθήσεις. Μπορείτε να απολαύσετε τη συλλογή
ολογραμμάτων, να κοιτάξετε πιο προσεκτικά κάθε οπτική ψευδαίσθηση και
να παρατηρήσετε διεξοδικά κάθε εγκατάσταση. Είναι τόσο λαμπρά,
παιχνιδιάρικη υπενθύμιση ότι οι υποθέσεις μας για τον κόσμο που
αντιλαμβανόμαστε, συχνά δεν είναι παρά ένα φάσμα ψευδαισθήσεων.

Κάθε γωνιά του Μουσείου
Ψευδαισθήσεων συνοδεύεται από
μια ορθολογική και επιστημονική
εξήγηση που μας επιτρέπει να
μάθουμε πολλά ασυνήθιστα
πράγματα για το όραση μας, την
αντίληψή μας και τη λειτουργία
της διάνοιάς μας. Ο στόχος είναι
να ανακαλύψουμε γιατί τα μάτια
μας αντιλαμβάνονται πράγματα
που είναι ακατανόητα για τον
εγκέφαλό μας.

Μουσείο

Βουδαπέστη

Μουσείο Ψευδαισθήσεων

Η εξερεύνηση του παλατιού από
μόνη της περιέχει πολλές
εμπειρίες για όσους
ενδιαφέρονται για την ιστορία,
αλλά εκτός από τις μόνιμες
εκθέσεις και προβολές, με την
βοήθεια ενός ξεναγού, μπορείτε
εύκολα να περάσετε μια γεμάτη
μισή μέρα ανάμεσα στα τείχη
των σχεδόν 700ετών
συγκροτημάτων.

Το πρώτο Βασιλικό Παλάτι χτίστηκε υπό τον Κάρολο Α' αφότου αυτός και
η αυλή του μετακόμισαν στο Βίσεγκραντ το 1316 και επεκτάθηκε εκατό
χρόνια αργότερα με πολλές ιταλικές πινελίες. Λίγο αργότερα απέκτησε τη
φήμη ενός από τα καλύτερα ανάκτορα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το
θρυλικό παλάτι «ανακαλύφθηκε ξανά» τη δεκαετία του 1930 – το παλάτι
εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις του και την απίστευτη θέα στον Δούναβη
και τη γύρω περιοχή.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες, Κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η τοποθεσία βρίσκεται στο
κέντρο της Βουδαπέστης.
Προσβάσιμο με λεωφορείο και
αστική συγκοινωνία. Διατίθεται
στα αγγλικά, υψηλών
προδιαγραφών ασφαλείας.

https://museumofillusions.hu/

Βρίσκεται περίπου 40
χιλιόμετρα μακριά από τη
Βουδαπέστη, στη δεξιά όχθη
του Δούναβη. Προσβάσιμο με
λεωφορείο, αυτοκίνητο ή τρένο.
Διατίθεται στα αγγλικά, υψηλών
προδιαγραφών ασφαλείας.

https://visitvisegrad.hu/en/sight
s/citadel

Μουσείο
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Βουδαπέστη

Το Μουσείο Νοσοκομείο στο Βράχο χρησιμοποιήθηκε ως πυρηνικό
καταφύγιο και νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του πολέμου
του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα 10
χιλιόμετρα (6 μίλια) σπηλαίων και κελαριών σε αυτήν την περιοχή
συνδέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγιο βομβών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το
τμήμα του νοσοκομείου, όπου οι
γιατροί περιέθαλψαν πολίτες και
στρατιώτες μέχρι τον Ιούλιο του
1945, όπως επίσης και κατά τη
διάρκεια της Επανάστασης του
1956. Κάντε μια ξενάγηση στο
νοσοκομείο, μάθετε περισσότερα
για την ιστορία της Ουγγαρίας
από το 1938 έως τον Ψυχρό
Πόλεμο και δείτε τις δύσκολες
συνθήκες κάτω από τις οποίες
εργάζονταν γιατροί και
νοσηλευτές σε αυτές τις σπηλιές.

Ιστορικό Μουσείο

Βουδαπέστη

Μουσείο Νοσοκομείο στον
Βράχο

Το φεστιβάλ συγκεντρώνει άτομα
όλα από όλη την Ευρώπη. Οι
νέοι έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν άλλους νέους και να
ζωγραφίσουν μαζί, να φτιάξουν
χειροτεχνίες μαζί, να λάβουν
μέρος σε παιχνίδια και να
διασκεδάσουν.

Το φεστιβάλ συγκεντρώνει όλα τα είδη τέχνης, χορούς, μουσική,
χειροτεχνία, λαϊκά και πολλά άλλα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
δοκιμάσουν τα πάντα και να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες, Κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η τοποθεσία εξυπηρετείται
καλά από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Το Νοσοκομείο
στον βράχο δεν είναι
προσβάσιμο σε άτομα με
αναπηρία. Επισκέψεις
πραγματοποιούνται από
εκπαιδευμένους οδηγούς που
μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Διατίθενται εικονικές
περιηγήσεις.

https://www.sziklakorhaz.eu/en
/

Το φεστιβάλ Sziget είναι στη
Βουδαπέστη, σε ένα νησί. Είναι
εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα
μεταφοράς και είναι
προσαρμοσμένο και για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Το
προσωπικό είναι
προετοιμασμένο για τουρίστες
όλων των χωρών.

https://szigetfestival.com/hu/

Φεστιβάλ 
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Σενταντρέ

Η πρώτη γραπτή αναφορά του ίδιου του χωριού χρονολογείται τον 14ο
αιώνα. Αυτή αποδεικνύει ότι το Hollókő είχε ήδη μια εκκλησία εκείνη την
εποχή. Το κάστρο, το οποίο πιθανότατα χτίστηκε ως μέρος του κύματος
κατασκεύης πέτρινων κάστρων σε όλη τη χώρα μετά τη Μογγολική εισβολή,
συνδέεται με έναν ρομαντικό θρύλο και οι άνθρωποι εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι είναι αληθινό. Η επίσκεψη στο Hollókő δεν έχει μόνο να
προσφέρει αρχιτεκτονικά θαύματα άλλα και μια εκπληκτική εικόνα για το
πως ζούσαν οι άνθρωποι στα ουγγρικά χωριά στην αρχή του 20ού αιώνα.

Οι παραδόσεις του Πάσχα είναι
πολύ δυνατές εδώ, κάθε χρόνο την
άνοιξη γίνεται πανηγύρι με
παραδοσιακούς χορούς, φαγητά &
ποτά.

μουσείο, χωριό, υπαίθριο μουσείο

Χόλοκο

Hollókő Village Museum

Οι επισκέπτες μπορούν να
εξερευνήσουν το «θέμα» των
δεκαετιών του '70 και του '80,
μπορούν να πάρουν μια γεύση
του πώς ζούσαν οι άνθρωποι
στην ανατολική γειτονιά.
Μπορούν να ρίξουν μια ματιά
στην καθημερινή ζωή των μέσων
ανθρώπων. Τα ουγγρικά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά
επιδεικνύονται έντονα.

Ο ρετρό κόσμος της δεκαετίας του '70 στο Szentendre. Ένα ταξίδι στο
χρόνο στις δεκαετίες του '70 και του '80 με 30 αυτοκίνητα, με
μοτοσικλέτες και ποδήλατα από το ανατολικό μπλοκ. Διατίθενται όλα τα
είδη ρύθμισης από εκείνη την εποχή. Το μουσείο παρουσιάζει μια
αίθουσα με τυπικά παιχνίδια, μια άλλη με οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις,
μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα και τοίχους καλυμμένους με LP της δεκαετίας
του 70.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες, Κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Το Hollókő βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της Ουγγαρίας
και είναι προσβάσιμο με
λεωφορείο και τρένο από τη
Βουδαπέστη. Οι ντόπιοι είναι
πολύ φιλικοί και βοηθούν τους
τουρίστες να μετακινηθούν. Το
χωριό και τα περίχωρά του
είναι πιο δυσπρόσιτα για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο η
πρόσβαση δεν είναι αδύνατη.

https://visithungary.com/article
s/old-village-of-holloko-and-its-
surroundings

Η τοποθεσία είναι τα προάστια
της πόλης Szentendre, περίπου
20 χιλιόμετρα μακριά από τη
Βουδαπέστη. Προσβάσιμο με
λεωφορείο ή προαστιακό και
αστική συγκοινωνία. Διατίθεται
ξενάγηση στα αγγλικά, υψηλών
προδιαγραφών ασφαλείας.

https://sites.google.com/view/re
trodesigncenter/f%C5%91oldal/
r%C3%B3lunk-about-us?
authuser=0

μουσείο
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Μόχατς

Η εποχή του 2ου παγκοσμίου πολέμου, η ναζιστική επιρροή και μετά η
σοβιετική επιρροή στην Ουγγαρία και τους Ούγγρους.

Δείχνει την επίδραση των εθνών
καταπιεστών στα καταπιεσμένα
έθνη. Η Ανατολική Ευρώπη του
20ου αιώνα επηρεάστηκε σε
μεγάλο βαθμό από άλλα έθνη και
το μουσείο αντιπροσωπεύει τους
«τρόμους» αυτών των καιρών.

μουσείο

Βουδαπέστη

Σπίτι τρόμου

Είναι μια μοναδική παράδοση
στην περιοχή, η οποία μπορεί να
φαίνεται «σκληρή» λόγω των
ήχων και των κοστουμιών, αλλά
είναι ένας διασκεδαστικός
τρόπος για να γιορταστεί η
ελευθερία. 

Έχει ομοιότητες τόσο με το Καρναβάλι του Ρίο και το Καρναβάλι της
Βενετίας, όσο και με τα έθιμα των αφρικανών. Είναι μια λαϊκή παράδοση
για την υποδοχή της άνοιξης. Ο θρύλος του Buso προέρχεται από τον 18ο
αιώνα και οι άνθρωποι ντύνονται με μοναδικές στολές με σκοπό να
τρομάξουν τα κακά πνεύματα.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες, Κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες

Παγκόσμια ιθαγένεια,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες, ΜΜΕ
και πληροφοριακή παιδεία

Τοποθεσία στο κέντρο της
Βουδαπέστης, η περιοχή
εξυπηρετείται καλά από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Το
Σπίτι του τρόμου είναι
προσβάσιμο σε άτομα με
αναπηρία. Επισκέψεις
πραγματοποιούνται από
εκπαιδευμένους οδηγούς που
μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

https://www.terrorhaza.hu/en

Το Μόχατς είναι μία τοποθεσία
στα νότια της Ουγγαρίας. Η
περιοχή εξυπηρετείται από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Η
πόλη είναι προσβάσιμη με
λεωφορείο από την
Βουδαπέστη (3 ώρες). Το
καρναβάλι διοργανώνεται από
ντόπιους. Γλώσσες: Αγγλικά,
Γερμανικά, Κροάτικα

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

καρναβάλι

Buso Carnival

62

18+

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Βουδαπέστη

Φιλοξενεί κυρίως εκθέσεις
σύγχρονης ουγγρικής τέχνης,
ωστόσο παρουσιάζονται επίσης
πέντε ή έξι φορές το χρόνο και
έργα σύγχρονων καλλιτεχνών.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται
συχνά τα πρωτοποριακά έργα
καλλιτεχνών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης.

μουσείο

Βουδαπέστη

Αίθουασα Τέχνης
Βουδαπέστη

Εκτός από την παρουσίαση
παραστάσεων από Ούγγρους και
διεθνείς καλλιτέχνες υψηλού
επιπέδου, το Müpa Budapest
αναθέτει και χρηματοδοτεί τη
δημιουργία νέων έργων τέχνης.
Παίζει σημαντικό ρόλο στην
καλλιέργεια πολιτιστικών
σχέσεων με άλλες χώρες, στην
προώθηση των ουγγρικών
συμφερόντων και στην αύξηση
της διεθνούς αναγνώρισης των
ουγγρικών καλλιτεχνών
ερμηνείας.

Η Müpa Budapest είναι μια από τις πιο γνωστές πολιτιστικές επωνυμίες
της Ουγγαρίας και ένας από τους πιο σύγχρονους πολιτιστικούς φορείς
της. Συγκεντρώνει με μοναδικό τρόπο τους πολλούς και ποικίλους
κλάδους της τέχνης, παρέχοντας ένα σπίτι για την κλασική, την σύγχρονη,
την pop και την παγκόσμια μουσική, όπως επίσης και για την τζαζ και την
όπερα, καθώς και για το σύγχρονο τσίρκο, τον χορό, τη λογοτεχνία και τον
κινηματογράφο.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Τοποθεσία στο κέντρο της
Βουδαπέστης, η περιοχή
εξυπηρετείται καλά από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Το
Műcsarnok είναι προσβάσιμο
σε άτομα με αναπηρία.
Επισκέψεις πραγματοποιούνται
από εκπαιδευμένους οδηγούς
που μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Διατίθενται εικονικές
περιηγήσεις.

https://www.mucsarnok.hu/

Τοποθεσία στο κέντρο της
Βουδαπέστης, η περιοχή
εξυπηρετείται καλά από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Το
Müpa είναι προσβάσιμο σε
άτομα με αναπηρία. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

https://www.mupa.hu/en

Θέατρο

Müpa & Εθνικό Θέατρο
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Βουδαπέστη

Αυτό είναι ένα φεστιβάλ που ιδρύθηκε το 1987 και πραγματοποιείται για να
γιορτάσει τις διαφορετικές μορφές ταλέντων από όλα τα μέρη του κόσμου.
Οι συμμετέχοντες από διάφορες χώρες έρχονται σε αυτό το φεστιβάλ για
να επιδείξουν τα ταλέντα και τις χειροτεχνίες τους. Το φεστιβάλ
πραγματοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και συνεχίζεται
ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο τέλος του φεστιβάλ, η
τελετή λήξης περιλαμβάνει μια παρέλαση με σκάφος στην οποία μαζί οι
συμμετέχοντες τραγουδούν και χορεύουν για να γιορτάσουν το τέλος ενός
ακόμα επιτυχημένου φεστιβάλ. Μερικές από τις μορφές καλλιτεχνικών
παραστάσεων περιλαμβάνουν χορό, τραγούδι, θεατρικές τέχνες, καθώς και
άλλες μορφές τέχνης και χειροτεχνίας.

Το φεστιβάλ παρουσιάζει διάφορα
είδη λαϊκών χορών, λαϊκής
μουσικής, συλλογές, γκαλερί,
παραδοσιακά λαϊκά ρούχα και
πολλά άλλα. Το να έρθετε πιο
κοντά στις λαϊκές παραδόσεις της
Ουγγαρίας είναι ένας τρόπος για
να γνωρίσετε την ουγγρική
κουλτούρα.

μουσείο

Ráckeve, Tököl,
Százhalombatta

Summerfest International
Folklore Festival

Τα μουσεία παίζουν μεγάλο ρόλο
στον πολιτισμό των εθνών.
Δείχνουν την ιστορία της χώρας,
με βίντεο, κειμήλια, σημαντικές
σημειώσεις και πίνακες
ζωγραφικής. Η νύχτα των
μουσείων είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να ανακαλύψετε την
πολιτιστική κληρονομιά της
Ουγγαρίας.

Η νύχτα των μουσείων παρουσιάζει όλη την ιστορία της Βουδαπέστης και
της Ουγγαρίας. Είναι μια συλλογή από μουσεία που μπορούν να
επισκεφτούν οι νέοι, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα διάφορα
είδη μουσείων, από διαδραστικά έως ιστορικά.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση, παιδεία
ΜΜΕ.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση, παιδεία
ΜΜΕ.

Βρίσκεται σε διαφορετικές
τοποθεσίες (Πολιτιστικό Κέντρο
Φιλίας, Πλατεία Αγίου
Στεφάνου, Εκκλησία του Αγίου
Στεφάνου) στη Százhalombatta.
Όλες είναι εύκολα προσβάσιμες
με αυτοκίνητο, τρένο και
λεωφορείο. Οι διοργανωτές
είναι καλά προετοιμασμένοι,
μιας και είναι μια διάσημη
εκδήλωση.

https://summerfestbatta.hu/#h
elyszinek

Τοποθεσία στο κέντρο της
Βουδαπέστης, η περιοχή
εξυπηρετείται καλά από τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Η
βραδιά των μουσείων είναι
προσβάσιμη σε άτομα με
αναπηρία. Επισκέψεις
πραγματοποιούνται από
εκπαιδευμένους οδηγούς που
μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Διατίθενται εικονικές
περιηγήσεις.

https://muzej.hu/en

μουσείο
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Paloznak

Το φεστιβάλ φέρνει κοντά καλλιτέχνες και νέους, οι οποίοι μπορούν να
μάθουν ο ένας από τον άλλο μέσω της μουσικής,της ζωγραφικής και του
χορού. Το φεστιβάλ προσφέρει πολλά ουγγρικά φαγητά και ποτά.

Αυτό το φεστιβάλ είναι ιδανικό για
όσους θα ήθελαν να ζήσουν σε
ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον για
μερικές μέρες. Μουσική, χοροί και
πολλοί άνθρωποι που
παρακολουθούν το φεστιβάλ από
διάφορες χώρες.

φεστιβάλ

12+

Orfű

Fishing on Orfű

Η μουσική ήταν πάντα πολύ
σημαντική στην Ευρώπη. Στο
φεστιβάλ υπάρχουν πολλά είδη
μουσικής, για αυτό, είναι μια
ευκαιρία για αυτούς που
αγαπούν την τζάζ να
απολαύσουν την συναυλία και
να μάθουν για τους καλλιτέχνες.
Ακόμα, αυτοί που δεν γνωρίζουν
πολλά, μπορούν επίσης να
εμπλακούν στις δραστηριότητες
του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ έχει να κάνει με την Jazz, οπότε εκεί μπορεί κανείς να μάθει
για την ιστορία της μουσικής. Διεθνείς καλλιτέχνες παρουσιάζουν την
τέχνη τους στο φεστιβάλ.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Το Orfű βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό τμήμα της
Ουγγαρίας. Είναι προσβάσιμο
με τρένα. Η περιοχή είναι
ιδανική για πεζοπορία και έχει
όμορφη θέα. Το φεστιβάλ είναι
προετοιμασμένο για διεθνείς
επισκέπτες. Στο φεστιβάλ
μπορούν να παρευρεθούν
άτομα με αναπηρία,
λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα
ασφαλείας.

http://fishingonorfu.hu/

Το Paloznak είναι ένα χωριό στη
λίμνη Balaton. Η μεταφορά
είναι δυνατή με τρένο ή
λεωφορείο από τη Βουδαπέστη.
Προσβάσιμο για άτομα με
αναπηρία. Το προσωπικό είναι
έτοιμο να υποδεχθεί τους
τουρίστες, η αγγλική
υποστήριξη είναι διαθέσιμη.

https://jazzpiknik.hu/en/

φεστιβάλ
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Βουδαπέστη

Οι ιδιοκτήτες συγκέντρωσαν όλα τα gadget, τα περιοδικά και τα αντικείμενα
που σχετίζονται με τους Beatles. Τα πάντα για το μουσείο είναι καλά
μελετημένα και προσεγμένα. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν
ταινίες μικρού μήκους και εφημερίδες που καταγράφουν τη ζωή και την
καριέρα του συγκροτήματος. Επιπλέον υπάρχουν ηχογραφημένες
συνεντεύξεις των Beatles, αλλά και συναυλίες τους. Οι επισκέπτες μπορούν
να δουν πρωτότυπες αφίσες, δημοσιεύσεις και ρούχα τους.

Το μέρος καθοδηγεί τους
επισκέπτες στην ιστορία των
Beatles. Η έκθεση είναι πολύ
λεπτομερής και διαδραστική. Κάθε
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει
και να μάθει νέα πράγματα για
τους Beatles.

μουσείο

8+

Έγκερ

Egri Road Beatles Museum 

Υπάρχουν παγκοσμίως διάσημοι
άνθρωποι, που πέτυχαν
σπουδαία πράγματα για τα έθνη
τους ή για ολόκληρη την
κοινωνία. Το μουσείο είναι μία
καλή ευκαιρία, να μάθει κανείς
για αυτούς τους ανθρώπους και
οι νεότεροι να εμπνευστούν από
αυτούς.

Το μουσείο παρουσιάζει διάσημους ανθρώπους από διαφορετικές εποχές
της ιστορίας. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την ζωή και τα
επιτεύγματα αυτών των ανθρώπων.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Βρίσκεται στο ξενοδοχείο Korona
Eger, 109 χλμ. μακριά από τη
Βουδαπέστη. Διατίθενται
ξεναγήσεις από επαγγελματίες
που μιλούν αγγλικά και ουγγρικά.
Τα πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

https://beatlesmuzeum.hu/eng/

Η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο
της Βουδαπέστης και
εξυπηρετείται καλά από τη
δημόσια συγκοινωνία.
Παρέχεται βοήθεια.

https://www.madametussauds.c
om/

μουσείο

6+

Madam Tussauds
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Gyöngyös

Το κάστρο παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας Festetics, η οποία ήταν
μια πολύ σημαντική οικογένεια στην ιστορία της Ουγγαρίας από τον 18ο
αιώνα. Η οικογένεια διέθεται βιβλιοθήκη με πολύτιμα βιβλία και το κάστρο
στο οποίο κατοικούσαν κρύβει πολλά κειμήλια απο τους τελευταίους
αιώνες.

Οι ευγενείς οικογένειες είχαν
τεράστια επιρροή σε κάθε χώρα.
Μπορούμε να δούμε την
κληρονομιά της μεγάλης ευγενούς
οικογένειας και τη συνεισφορά της
στην Ουγγαρία.

μουσείο

8+

Keszthely

Helikon Castle

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν
πώς αρέσει στους Ούγγρους να
περνούν το χρόνο τους εντός της
χώρας, όταν θέλουν πιο χαλαρές
διακοπές. Στην περιοχή
υπάρχουν ιαματικά λουτρά,
περιοχές πεζοπορίας, αυλές
κρασιού και το μουσείο
προσφέρει την ευκαιρία στους
επισκέπτες να δουν κομμάτια
από τον βοτανικό κήπο, ζώα και
πολλά άλλα εκθέματα της φύσης.

Σε κάθε χώρα υπάρχουν διάσημες περιοχές, τις οποίες επιμελούνται οι
πολίτες. Η Mátra έχει πολλά πράγματα να προσφέρει, όπως γεύσεις,
αξιοθέατα και διασκέδαση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες, ΜΜΕ
και πληροφοριακή παιδεία

Το Keszthely είναι μια μεγάλη
πόλη η οποία είναι εύκολα
προσβάσιμη με το τρένο από την
Βουδαπέστη. Το προσωπικό είναι
καλά προετοιμασμένο για
επισκέπτες και τουρίστες. Μέτρα
ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη
στον χώρο.

https://www.helikonkastely.hu/

Η περιοχή είναι μεγάλη και
προσβάσιμη με λεωφορείο από
τη Βουδαπέστη. Επισκέψεις
πραγματοποιούνται από
εκπαιδευμένους οδηγούς που
μιλούν πολλές γλώσσες. Τα
πρότυπα ασφαλείας
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

https://www.facebook.com/matr
amuzeum/

μουσείο

6+

Matra museum
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Έστεργκομ

Το κρασί έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ούγγρων. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν για την ιστορία του κρασιού, τους
διαφορετικούς τύπους και τις μεθόδους παραγωγής.

Κάθε έθνος έχει εθνικά ποτά. Η
οινική κουλτούρα διαφέρει από
χώρα σε χώρα, αυτή είναι μια καλή
ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά σε
αυτή τη διάσημη και πολύ
σημαντική πτυχή των
παραδόσεων της χώρας.

φεστιβάλ

18+

Βουδαπέστη

Φεστιβάλ Κρασιού
Βουδαπέστη

Η θρησκεία έπαιξε πολύ
σημαντικό ρόλο στην Ουγγαρία.
Η Βασιλική δείχνει την ιστορία
της ουγγρικής θρησκείας, η
οποία είχε επιρροή από πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Βασιλική υπήρξε ένα σημαντικό θρησκευτικό μέρος της ιστορίας της
Ουγγαρίας. Εξακολουθεί να λειτουργεί ως εκκλησία και φιλοξενεί πολλά
κειμήλια από την ιστορία της χώρας.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες, κριτική
και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες,
ανεκτικότητα, ανοιχτό μυαλό,
σεβασμός στην διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση.

Παγκόσμια ιθαγένεια,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
κριτική και καινοτόμος σκέψη,
διαπροσωπικές δεξιότητες, ΜΜΕ
και πληροφοριακή παιδεία

Το Φεστιβάλ Κρασιού είναι στο
κέντρο της Βουδαπέστης, η
μεταφορά είναι πολύ εύκολη. Οι
διοργανωτές είναι καλά
προετοιμασμένοι για τους
τουρίστες, καθώς είναι ένα
διάσημο τουριστικό αξιοθέατο.

https://aborfesztival.hu/en

Το Έστεργκομ είναι προσβάσιμο
με λεωφορείο ή τρένο από τη
Βουδαπέστη. Η Βασιλική
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης
και είναι εύκολη στην
προσέγγιση. Διατίθεται
υπηρεσία έκδοσης εισιτηρίων
και ξεναγήσεις στα αγγλικά.

https://www.bazilika-
esztergom.hu/en/history

βασιλική

3+

Βασιλική του Έστεργκομ
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Ισπανία
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Βαρκελώνη

Μέσω του συγκεκριμένου εθνικού πάρκου, μπορεί κανείς να μάθει για το
σεβασμό προς το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα. Παράλληλα
μπορεί να κάνει γυμναστική και να ανκαλύψει ένα όμορφο τοπίο. 

Τα εθνικά πάρκα βρίσκονται σε
όλη την Ευρώπη και αποτελούν
πολύ σημαντικό μέρος της
κληρονομιάς μας. Οι άνθρωποι
πρέπει να μάθουν να τα σέβονται,
καθώς φιλοξενούν μεγάλο μέρος
της πανίδας και της χλωρίδας που
είναι απαραίτητες για την
επιβίωσή μας.

Εθνικό πάρκο

País Vasco, Navarra,
Aragón and Cataluña. 

Πυρηναία

Οι εκθέσεις είναι από μια
ποικιλία καλλιτεχνών που
προέρχονται από όλο τον κόσμο.
Επίσης, αν και είναι μοναδικό,
σχετίζεται με άλλα μουσεία
μοντέρνας τέχνης άλλων χωρών
της Ευρώπης.

Στόχος του μουσείου είναι η προβολή εκθέσεων μοντέρνας τέχνης.
Ανάλογα με τη διαθέσιμη έκθεση, υπάρχουν διαφορετικές διδασκαλίες που
προβάλονται. Μεγάλη σημασία έχει η εξερεύνηση του μουσείου με σκοπό
την αύξηση της δημιουργικότητας.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Παγκόσμια ιθαγένεια, ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Βρίσκεται στα βόρεια της
Ισπανίας και στα νότια της
Γαλλία. Ο μόνος τρόπος
πρόσβασης είναι με αυτοκίνητο
ή υπεραστικά λεωφορεία.
Υπάρχουν επίσης ορισμένες
γραμμές τρένων αλλά λίγες.
Εξαρτάται ποιο μέρος των
Πυρηναίων θέλετε να δείτε. Για
μετακίνηση εσωτερικά
χρειάζεται αυτοκίνητο. Επειδή
είναι πάρκο, δεν υπάρχει
προσωπικό, παρα μόνο άτομα
που ασχολούνται με την
διασφάληση της ηρεμίας.

https://www.spain.info/en/discov
er-spain/pyrenees/

Βρίσκεται στην Βαρκελώνη,
προσβάσιμη με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, τεχνικό προσωπικό,
προσβάσιμο για άτομα με
ειδικές ανάγκες, καταλαμβάνει
τρία κτίρια γύρω από την Plaça
dels Àngels τα οποία είναι: το
κεντρικό κτίριο, το κέντρο
τεκμηρίωσης και το Μοναστήρι
των Αγγέλων. Καλύπτει όλα τα
μέτρα ασφαλείας και οι
γλώσσες είναι αγγλικά, ισπανικά
και καταλανικά (συν ηχητικούς
οδηγούς σε άλλες γλώσσες)

https://www.macba.cat/en

Μουσείο

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της Βαρκελώνης
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Aλμπαθέτε

Όπως εξηγείται στον ιστότοπό του, το μουσείο προσφέρει ένα εξαιρετικό
ταξίδι στην ιστορία της ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τη ρωμανική περίοδο
έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με τις υπέροχες
συλλογές γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικών και διακοσμητικών τεχνών.

Αυτά τα μουσεία προσφέρουν μια
τεράστια ποικιλία ζωγραφικής από
ζωγράφους διαφορετικών
εθνικοτήτων της Ευρώπης, κυρίως
Ισπανούς, Άγγλους, Ιταλούς,
Γάλλους, Ολλανδούς, Γερμανούς
και Βέλγους, αλλά και Δανούς και
Πορτογάλους.

Μουσείο

Μαδρίτη

Μουσείο ντελ Πράδο

Οι εκθέσεις περιέχουν την
ιστορία της επαρχίας του
Albacete και εξηγούν τις
διαφορετικές περιόδους της
ιστορίας της πόλης. Οι περίοδοι
αυτοί σχετίζονται αρκετά με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για
παράδειγμα, υπάρχουν αίθουσες
για την ιστορία της ρωμαϊκής
εποχής, που επηρέασε σε ένα
μεγάλο βαθμό την Ευρώπη. Με
αυτό τον τρόπο οι γνώσεις
μπορούν να επεκταθούν
παραπάνω.

Το μουσείο περιέχει εκθέσεις που παρουσιάζουν και διδάσκουν την
ιστορική και πολιτιστική ανάπτυξη της επικράτειας του Albacete, από τους
προϊστορικούς χρόνους έως τον 20o αιώνα. Επίσης, υπάρχουν και
προσωρινές εκθέσεις.

Κριτική σκέψη. Ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Παγκόσμια ιθαγένεια, ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Βρίσκεται στη Μαδρίτη και
είναι προσβάσιμο με τη
δημόσια συγκοινωνία.
Εκπαιδευμένο προσωπικό,
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες, μέτρα
ασφαλείας και γλώσσες
ισπανικά και αγγλικά (συν μια
ποικιλία ηχητικών οδηγών σε
13 γλώσσες)

https://www.museodelprado.es/
en

Βρίσκεται στο Albacete,
προσβάσιμο με τα πόδια (στο
κέντρο της πόλης). Προσβάσιμο
για ΑΜΕΑ. Εκπαιδευμένο
προσωπικό. Η είσοδος είναι
δωρεάν. Γλώσσα: Ισπανικά

https://cultura.castillalamancha.
es/museos/nuestros-
museos/museo-de-albacete

Μουσείο

Επαρχιακό Μουσείο του
Αλμπαθέτε
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Μαδρίτη

Μέσω του συγκεκριμένου εθνικού πάρκου, μπορεί κανείς να μάθει για το
σεβασμό προς το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα. Παράλληλα
μπορούν να κάνουν γυμναστική και να ανκαλύψουν ένα όμορφο τοπίο. 

Τα εθνικά πάρκα βρίσκονται σε
όλη την Ευρώπη και αποτελούν
πολύ σημαντικό μέρος της
κληρονομιάς μας. Οι άνθρωποι
πρέπει να μάθουν να τα σέβονται,
καθώς φιλοξενούν μεγάλο μέρος
της πανίδας και της χλωρίδας που
είναι απαραίτητες για την
επιβίωσή μας.

Εθνικό Πάρκο

10+

Κανταβρική Οροσειρά

Picos de Europa

Κάθε χώρα έχει τα δικά της είδη
μουσικής ή θεάτρου, όλα
σχετίζονται μεταξύ τους και η
εκμάθηση του ενός μπορεί να
επηρεάσει την μάθηση των
άλλων.

Το Teatro de la Zarzuela είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέατρα στην
Ισπανία, γι' αυτό ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο το 1998. Μέσα από την
εμπειρία, μπορεί κανείς να μάθει για ένα από τα πιο σημαντικά και τυπικά
ισπανικά λυρικά είδη, τη «zarzuela».

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Αυτή η οροσειρά βρίσκεται
μεταξύ Κανταβρίας, Αστούριας
και Λεόν και είναι προσβάσιμη
με αυτοκίνητο. Επειδή είναι
πάρκο, δεν υπάρχει προσωπικό,
παρα μόνο άτομα που
ασχολούνται με την
διασφάληση της ηρεμίας. Δεν
είναι προσβάσιμο για άτομα με
ειδικές ανάγκες, αν και
ορισμένες διαδρομές έχουν
προσαρμοστεί.

https://parquenacionalpicoseuro
pa.es/english/

Βρίσκεται στη Μαδρίτη και
είναι προσβάσιμο με τα πόδια
και τη δημόσια συγκοινωνία.

https://teatrodelazarzuela.mcu.
es/en/

Θέατρο

Teatro de la Zarzuela

72

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Γρανάδα

Το μουσείο περιέχει διαδραστικές εκθέσεις και όργανα για να
ανακαλύψετε, να μάθετε και να πειραματιστείτε με την επιστήμη, την
τεχνολογία και το περιβάλλον.

Η επιστήμη είναι διεθνής. Οι
γνώσεις του μουσείου ξεπερνούν
τα ισπανικά σύνορα, επομένως η
μάθηση σχετίζεται με όλη την
Ευρώπη και όλο τον κόσμο της
επιστήμης

Μουσείο

Βαλένθια

Museo de las ciencias de
Valencia

Η μουσουλμανική εποχή, αν και
συνέβη μόνο στην Ιβηρική
χερσόνησο, είναι μέρος της
ευρωπαϊκής ιστορίας. Η
εκμάθηση μνημείων της
Ευρώπης αποτελεί την συλλογική
εκμάθηση της ανθρώπινης
ιστορίας στο πέρασμα των
χρόνων.

Η La alhambra δημιουργήθηκε τον 9o αιώνα ως ένα συγκρότημα από
παλάτια, κήπους και φρούρια κατά τη μουσουλμανική εποχή στην Ισπανία
-γνωστό ως Al-Andalus-. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μπορεί κανείς να
μάθει για την ισπανική μεσαιωνική ιστορία και για το βασίλειο των Nasrid.

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
μέσων.

Βρίσκεται στη Βαλένθια,
προσβάσιμο με τα πόδια και με
τη δημόσια συγκοινωνία.
Προσβάσιμο για ΑΜΕΑ.
Εκπαιδευμένο προσωπικό. Μέτρα
ασφαλείας και γλώσσες :
ισπανικά, αγγλικά, καταλανικά,
γαλλικά και ιταλικά (με
ακουστικά)

https://www.cac.es/es/museu-
de-les-ciencies/museu-de-les-
ciencies/descubre-el-
museu.html

Βρίσκεται στη Γρανάδα,
προσβάσιμο με τα πόδια και
τη δημόσια συγκοινωνία. Το
50% του μουσείου είναι
προσβάσιμο για ΑΜΕΑ.
Εκπαιδευμένο προσωπικό.
Μέτρα ασφαλείας. Οδηγοί
ήχου στα Αγγλικά, Ισπανικά
και Γαλλικά

https://www.alhambra-
patronato.es/

Μνημείο

Αλάμπρα
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Αλμάγρο

Ο καθεδρικός ναός του Μπούργκος χτίστηκε τον 12ο αιώνα. Ακολουθεί ένα
γαλλικό γοτθικό στιλ αρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό του υπάρχουν όμορφα
έργα αρχιτεκτόνων και γλυπτών της εποχής. Ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο
το 1885 και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1984.

Η γοτθική αρχιτεκτονική
επεκτάθηκε πολύ στην Ευρώπη
κατά τον 12 - 15 αιώνα. Παρόμοιοι
καθεδρικοί ναοί ενέπνευσαν
αυτόν και το αντίστροφο.

Καθεδρικός

Μπούργος

Καθεδρικός του Μπούργκος

Η Ευρώπη είναι γνωστή ως το
λίκνο του θεάτρου, από όπου
πιστεύεται ότι ξεκίνησε. Η
βοήθεια στα θεατρικά φεστιβάλ
είναι ένας τρόπος όχι μόνο να
μάθουμε για τον πολιτισμό μας
αλλά και να τον διαιωνίσουμε με
την πάροδο του χρόνου

Όπως πληροφορείται στην ιστοσελίδα, «Το Φεστιβάλ Almagro είναι το
μεγαλύτερο κέντρο θεατρικής δημιουργίας και σκέψης, του 16ου και 17ου
αιώνα στον Ισπανόφωνο κόσμο. Το 1972 ανακηρύχθηκε Ιστορικός-
Καλλιτεχνικός Χώρος». Για 25 ημέρες κάθε Ιούλιο οι επισκέπτες μπορούν
να μάθουν για τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Ισπανίας.

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Βρίσκεται στο Μπούργκος,
προσβάσιμο με τα πόδια.
Προσαρμοσμένο για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Εξειδικευμένο
προσωπικό. Προσβάσιμο για
ΑΜΕΑ. Γλώσσα συνήθως
ισπανικά, ανάλογα με το έκθεμα.

http://catedraldeburgos.es/

Βρίσκεται στο χωριό Almagro,
στο Ciudad Real. Είναι
προσβάσιμο με τα πόδια, καθώς
γίνεται σε διάφορες τοποθεσίες
του χωριού. Προσαρμοσμένο
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το
εξειδικευμένο προσωπικό και η
γλώσσα του θεάτρου παίζουν
στα ισπανικά, αλλά το
προσωπικό μπορεί επίσης να
μιλήσει στα αγγλικά καθώς είναι
ένα διεθνές φεστιβάλ.

https://www.festivaldealmagro.c
om/en/

Φεστιβάλ Θεάτρου

Almagro international
theatre festival
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Τολέδο

Το Alcalá del Júcar είναι μια ζωντανή εικόνα ενός τυπικού χωριού της
μουσουλμανικής εποχής - στενά δρομάκια, τυπικό μουσουλμανικό κάστρο,
λευκά σπίτια…- Κατά την επίσκεψη, μπορεί κανείς να μάθει για το παρελθόν
της Ισπανίας, από τη μουσουλμανική εποχή έως τα τελευταία χρόνια, όπως
και να απολαύσει ένα φυσικό τοπίο που αποδυκνεύει πόσο σημαντικό ειναι
να φροντίζουμε το περιβάλλον και να το διατηρούμε όπως είναι.

Αν και η ιστορία πίσω από το
χωριό χαρακτηρίζει την Ισπανία,
υπάρχει ένα πράγμα που
μοιράζονται τα περισσότερα
χωριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το
φαινόμενο της ερήμωσης και της
απώλειας του πολιτισμού. Είναι
πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε
τα χωριά μας, μέσω ενός βιώσιμου
τουρισμού, ώστε, να δουν τις
οικονομίες και τον πληθυσμό τους
να μεγαλώνουν.

Τουριστικό Χωριό

Αλμπαθέτε

Alcalá del Júcar

Η γνώση της ιστορίας της
Ισπανίας είναι η γνώση της
ιστορίας της Ευρώπης. Παρόλο
που κάθε χώρα έχει μια ιδιαίτερη
ιστορία, μπορεί να σχετίζονται
μεταξύ τους, επομένως μπορεί
να αποκτηθεί μεγαλύτερη
κατανόηση του παρελθόντος
μας.

Το Τολέδο είναι γνωστό ως η πόλη των τριών πολιτισμών, καθώς κατά τη
μεσαιωνική εποχή οι Εβραίοι, οι μουσουλμάνοι και οι καθολικοί ζούσαν
μαζί ειρηνικά. Γι' αυτό η πόλη είναι γεμάτη ιστορικά μνημεία και πολιτισμό
όπου κι αν κοιτάξεις. Ήταν η πρωτεύουσα της Ισπανίας επί δεκαετίες
(μέχρι το 1561). Είναι μια πόλη για να μάθετε και να ανακαλύψετε την
ιστορία της Ισπανίας.

Κριτική σκέψη. Ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Το Alcalá del Júcar είναι ένα
χωριό που βρίσκεται στην
επαρχία Albacete, κοντά στα
σύνορα με τη Βαλένθια. Σε
καθένα από τα τουριστικά
μνημεία, αλλά και στο γραφείο
τουρισμού, υπάρχουν
εργαζόμενοι και προσωπικό. Δεν
συνιστάται ιδιαίτερα για άτομα
με ειδικές ανάγκες, καθώς είναι
ένα χωριό που βρίσκεται σε
βουνό, αν και είναι προσβάσιμο. 

https://alcaladeljucar.net/que-
visitar/

Το Τολέδο βρίσκεται στην
Castilla-La Mancha. Είναι
προσβάσιμο με τρένο και
λεωφορείο, και κοντά στο
αεροδρόμιο της Μαδρίτης.
Υπάρχει προσωπικό σε κάθε
μνημείο, καθώς και στις
περιηγήσεις με τα πόδια. Αν και
οι περισσότεροι δρόμοι είναι
προσαρμοσμένοι για άτομα με
ειδικές ανάγκες (υπάρχουν
ακόμη και ανελκυστήρες), δεν
είναι πολύ βολικό καθώς είναι
μια πόλη με πολλούς λόφους
και στενά δρομάκια.

https://turismo.toledo.es/

Τουριστική Πόλη

Τολέδο
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Zumaia (Guipúzcoa)

Μέσα από την επίσκεψη σε αυτό το μουσείο, οι επισκέπτες μπορούν να
μάθουν για τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας με έναν
διεγερτικό τρόπο.

Η επιστήμη είναι διεθνής. Οι
γνώσεις του μουσείου ξεπερνούν
τα ισπανικά σύνορα, επομένως η
μάθηση σχετίζεται με όλη την
Ευρώπη και όλο τον κόσμο της
επιστήμης.

Μουσείο

Donostia/ Σαν Σεμπαστιάν

Museo de la Ciencia de
San Sebastián

Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, το Geoparkea
είναι μέρος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Γεωπάρκων και του
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων
από το 2010, και συμμετέχει
επίσης στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο
της UNESCO. Επομένως, δεν
σχετίζεται μόνο με τις εμπειρίες
σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο (αν και κάθε
γεωπάρκο είναι μοναδικό)

Το μέρος προσφέρει όχι μόνο εκπληκτική θέα, αλλά και πολλές γνώσεις
που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της γεωλογίας, όπως αναφέρει ο
ιστότοπος. Η Γεωλογία είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής του τοπίου
που διατηρεί την ιστορία μερικών από των πιο δραματικών στιγμών της
πρόσφατης ιστορίας της Γης. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν που το
Geoparkea είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και του
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων από το 2010.

Ενδοπροσοπικές δεξιότητες:
Παγκόσμια Ιθαγένεια

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
μέσων.

Βρίσκεται στο Σαν Σεμπαστιάν,
στη Χώρα των Βάσκων.
προσβάσιμο με τρένο,
αεροπλάνο, λεωφορείο και
αυτοκίνητο. Υπάρχει
εκπαιδευμένο προσωπικό και
είναι προετοιμασμένο για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Διαθέσιμες
γλώσσες είναι τα βασκικά, τα
ισπανικά, τα γαλλικά και τα
αγγλικά

https://www.eurekamuseoa.eus/
es/

Βρίσκεται στη βασκική ακτή,
ανάμεσα στην Κανταβρική
Θάλασσα και τα Βάσκα βουνά.
Είναι δυνατό να φτάσετε με
τρένο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο.
Το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο
είναι κοντά. Υπάρχει η
δυνατότητα ξενάγησης με
τεχνικό προσωπικό. Δεν
συνιστάται για άτομα με ειδικές
ανάγκες, αν και ορισμένες
δραστηριότητες ενδέχεται να
είναι προσβάσιμες. Οι κύριες
γλώσσες είναι τα ισπανικά και
τα βασκικά, αν και ορισμένες
εκδρομές είναι επίσης στα
αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά

https://geoparkea.eus/en/

Γεωπάρκο

Geoparkea
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El Entrego (Asturias)

Όπως πληροφορείται στον ιστότοπό του, το Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Καταλονίας είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που στοχεύει
στη μελέτη, ερμηνεία, διατήρηση, προώθηση και προβολή της εφαρμογής
και εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών προόδων, της βιομηχανικής
τους εφαρμογής και ιδιαίτερα της επιρροής και των επιπτώσεών τους στην
κοινωνία, όλα με καινοτόμο και συμμετοχικό τρόπο.

Η επιστήμη είναι διεθνής. Οι
γνώσεις του μουσείου ξεπερνούν
τα ισπανικά σύνορα, επομένως η
μάθηση σχετίζεται με όλη την
Ευρώπη και όλο τον κόσμο της
επιστήμης.

Μουσείο

Τεράσα, Βαρκελώνη

Museo de la Ciencia y la
Técnica de Cataluña

Η χρήση του άνθρακα ως πηγή
ενέργειας έχει επεκταθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως
όμως στην Ευρώπη όπου η
Βιομηχανική Επανάσταση είχε
μεγάλο αντίκτυπο. Μέσα από την
επίσκεψη σε αυτό το μουσείο
μπορεί κανείς να μάθει όχι μόνο
για το πώς χρησιμοποίησε αυτό
το ορυκτό η Ισπανία, αλλά και
γενικότερα η Ευρώπη.

Αυτό το μουσείο δείχνει την ιστορία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην
Ισπανία, καθώς στην Αστούρια υπήρχε μια μεγάλη βιομηχανία. Μέσα από
αυτή την εμπειρία, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει για τη μεταλλευτική
δραστηριότητα στην Αστούριας από τον 18ο αιώνα, να ανακαλύψει τι
είναι ο άνθρακας και πώς τον χρησιμοποιήσαμε, και να μάθει για τη
Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη και τις τεχνολογικές προόδους
που έχουν σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα ανά τους αιώνες.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα εντοπισμού
και πρόσβασης σε πληροφορίες,
καθώς και ανάλυσης και
αξιολόγησης περιεχομένου μέσων.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
μέσων.

Βρίσκεται στη Βαρκελώνη. Είναι
δυνατό να φτάσετε με τρένο,
λεωφορείο, αυτοκίνητο και με τα
πόδια. Διαθέσιμο τεχνικό
προσωπικό (και ξεναγήσεις).
Προσαρμοσμένο για ΑΜΕΑ. Οι
γλώσσες είναι ισπανικά,
καταλανικά, αγγλικά και γαλλικά.

https://mnactec.cat/en/home

Βρίσκεται στο El Entrego, στην
Αστούριας. Είναι προσβάσιμο
με τρένο, λεωφορείο και
αυτοκίνητο. Υπάρχει
εκπαιδευμένο προσωπικό και
είναι προσαρμοσμένο για
άτομα με ειδικές ανάγκες. Κύρια
γλώσσα είναι τα ισπανικά.

http://www.mumi.es/

Μουσείο

Museo de la Minería y la
Industria 
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Añana (Álava)

Αυτό το μουσείο, όπως πληροφορείται στον ιστότοπό του, «είναι ένας
καινοτόμος χώρος όπου ανακτάται και ενισχύεται η βιοτεχνική ναυτική
τεχνολογία». Μέσα από αυτή την επίσκεψη μπορεί κανείς, δυναμικά, να
συμμετάσχει σε μια σειρά από δραστηριότητες προκειμένου να γνωρίσει το
ναυτικό παρελθόν της Χώρας των Βάσκων.

Αυτό το μουσείο είναι κατά κάποιο
τρόπο μοναδικό, καθώς προωθεί
τη γνώση μιας από τις πιο
σημαντικές κληρονομιές της
χώρας των Βάσκων: τη Ναυτική
Κληρονομιά των Βάσκων.

Μουσείο - Εργοστάσιο

Πασαία (Γκιπούθκα)

Albaola 

Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε όλη
την Ευρώπη, αλλά επηρεάζει τον
πολιτισμό μας καθώς επιδιώκει
να ενισχύσει τη βιώσιμη
διαδικασία του αλατιού, που
απαιτείται για τη διατήρηση της
φυσικής μας κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, όπως πληροφορείται κανείς στην
ιστοσελίδα, «οι επισκέπτες όλων των ηλικιών και ομάδων μπορούν να
απολαύσουν διάφορες ξεναγήσεις και εμπειρίες για να μάθουν για την
ιστορία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία και τη βιοποικιλότητα των
αλυκών. Μπορούν επίσς να παράγουν και να δοκιμάσουν οι ίδιοι το αλάτι
Añana και να επωφεληθούν από τα θεραπευτικά αποτελέσματα του
αλμυρού νερού

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Διαπροσωπικές δεξιότητες; Κριτική
και καινοτόμος σκέψη

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Κριτική και καινοτόμος σκέψη

Βρίσκεται στο Pasai, San
Sebastián, στη χώρα των Βάσκων.
Για να φτάσετε στο μουσείο, είναι
απαραίτητο να πάρετε καραβάκι
(κατόπιν κράτησης). Μπορείτε να
φτάσετε στο καραβάκι με τη
δημόσια συγκοινωνία, με
ιδιωτικό αυτοκίνητο και με τα
πόδια. Είναι προσαρμοσμένο για
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γλώσσες είναι τα βασκικά, τα
ισπανικά, τα αγγλικά και τα
γαλλικά (κατόπιν αιτήματος).

http://www.albaola.com/en/

Βρίσκεται στην Añana, κοντά
στη Vitoria-Gasteiz, στη χώρα
των Βάσκων. Προσβάσιμο με
μέσα μαζικής μεταφοράς
(λεωφορείο), με ιδιωτικό
αυτοκίνητο και με τα πόδια. Με
εκπαιδευμένο προσωπικό και
δυνατότητα επιλογής μεταξύ
διαφορετικών εκδρομών. Οι
γλώσσες που περιλαμβάνονται
είναι τα βασκικά και τα
ισπανικά.

https://vallesalado.com/VALLE-
SALADO-HOME

Οικομουσείο

Valle Salado de Añana
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Legazpia (Guipúzcoa)

Το Λας Μέδουλας ήταν ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ορυχεία χρυσού
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέσα από αυτή την εμπειρία όχι μόνο
μπορεί ο επισκέπτης να μάθει για την ιστορία, τη χλωρίδα και την πανίδα,
αλλά και για τις συνέπειες της ανθρώπινης καταστροφικής δραστηριότητας
και γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί το περιβάλλον για να αποφευχθεί
αυτό να συμβεί ξανά

Αυτή η εντυπωσιακή θέα και το
περιβάλλον μας διδάσκουν πώς
χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανισμοί
από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία για
την εξόρυξη χρυσού. Με αυτήν
την επίσκεψη, σε συνδυασμό με
κάποιες γνώσεις και πληροφορίες
(που μπορούν να αποκτηθούν
στην «Aula Arqueológica» ή με μια
περιήγηση) μπορεί κανείς να μάθει
για την ευρωπαϊκή ιστορία από
πολύ παλιά

Φυσική Περιοχή

Bierzo (León)

Λας Μέδουλας

Αυτή η δραστηριότητα
προσπαθεί να διδάξει για τον
αρχαίο πολιτισμό ενός χωριού
των Βάσκων. Η διατήρηση του
πολιτισμού μας είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση
της ταυτότητάς μας. Γι' αυτό
σχετίζεται με άλλες πολιτιστικές
εμπειρίες μέσω της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις οποίες
χρησιμοποιούν τον πολιτιστικό
τουρισμό ως τρόπο διατήρησής
του.

Κατά την επίσκεψη στο Valle del Hierro-Legazpi, όπως λέει και στον
ιστότοπό του, οι επισκέπτες μπορούν να νιώσουν σαν να ταξιδεύουν πίσω
στο χρόνο, βυθιζόμενοι σε παλιά σφυρήλατα όπως αυτό στη Mirandaola,
όπου οι πλαστογράφοι κάνουν ένα μοναδικό θέαμα στη Χώρα των
Βάσκων. Οι ιδιοκτήτες της φάρμας θα ανοίξουν τις πόρτες των αγροικιών
τους, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε, μεταξύ άλλων, το νόστιμο τυρί
Idiazabal και pintxos μηλίτη.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα εντοπισμού
και πρόσβασης σε πληροφορίες,
καθώς και ανάλυσης και
αξιολόγησης περιεχομένου μέσων.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια

Το Λας Μέδουλας βρίσκεται στο
El Bierzo, στο León. Προσβάσιμο
με αυτοκίνητο ή λεωφορείο.
Υπάρχει εξειδικευμένο
προσωπικό στο «Aula
Arqueológica» και στο «Κέντρο
Υποδοχής Επισκεπτών», στο
οποίο μπορείτε να κάνετε
κράτηση για ξενάγηση. Υπάρχουν
ορισμένες διαδρομές
προσαρμοσμένες σε άτομα με
ειδικές ανάγκες. Κύρια γλώσσα
είναι τα ισπανικά.

https://www.turismodelbierzo.es
/rutas/

Βρίσκεται στη Legazpia, στη
χώρα των Βάσκων. Για να
φτάσετε εκεί, απαιτείται
ιδιωτικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν
διάφορες δραστηριότητες με
εκπαιδευμένο προσωπικό και
είναι προσβάσιμες σε άτομα με
ειδικές ανάγκες. Οι γλώσσες
είναι τα βασκικά και τα
ισπανικά.

http://lenbur.com/es/

Μουσείο-Επικράτεια

El valle del Hierro
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Μαδρίτη

Το parque minero de Riotinto ανακηρύχθηκε Περιουσιακό στοιχείο
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος το 2005, καθώς είναι μοναδικό και συγκρίνεται
ακόμη και με τον Άρη, λόγω της μεγάλης παρουσίας ορυκτών του (το
μελετάται ακόμη και από τη NASA). Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν από
αυτή τη δραστηριότητα εξόρυξης ανά τους χρόνους, καθώς και για τα
ορυκτά γενικά.

Είναι μοναδικό στον κόσμο, αν και
η ιστορία του σχετίζεται με το
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η
εταιρεία που απέκτησε τα
δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών
στο παρελθόν ήταν αγγλική. Είναι,
λοιπόν, μια κοινή κληρονομιά, που
συνδέει τις δύο χώρες και τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Άλλωστε,
αποτελεί έναν από τους φιναλίστ
του προγράμματος EDEN
(European Destinations of
Excellence) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ως πρόταση βιώσιμου
τουρισμού.

Πάρκο Εξόρυξης

Huelva

Parque minero de Riotinto

Οι εκθέσεις είναι από μια
ποικιλία καλλιτεχνών που
προέρχονται από όλο τον κόσμο.
Επίσης, αν και είναι μοναδικό,
σχετίζεται με άλλα μουσεία
μοντέρνας τέχνης άλλων χωρών
της Ευρώπης.

Είναι ένα μουσείο μοντέρνας τέχνης. Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις και
συλλογές, καθώς και δραστηριότητες που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε
ένα ταξίδι δημιουργικότητας και φαντασίας.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Παγκόσμια ιθαγένεια; ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Διαπροσωπικές δεξιότητες; Κριτική
και καινοτόμος σκέψη

Βρίσκεται στην Huelva της
Ανδαλουσίας. Ο μόνος τρόπος να
φτάσετε είναι με ιδιωτικό
αυτοκίνητο, από την Ουέλβα ή
από τη Σεβίλλη. Εκπαιδευμένο
προσωπικό, προσβάσιμο για
άτομα με ειδικές ανάγκες και
γλώσσες Ισπανικά, Γαλλικά,
Γερμανικά και Αγγλικά (ηχητικοί
οδηγοί)

https://parquemineroderiotinto.
es/

Βρίσκεται στη Μαδρίτη και
είναι προσβάσιμο με τη
δημόσια συγκοινωνία.
Εκπαιδευμένο προσωπικό,
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες, μέτρα
ασφαλείας και γλώσσες
ισπανικά και αγγλικά (συν μια
ποικιλία ηχητικών οδηγών σε
άλλες γλώσσες)

https://www.museoreinasofia.es
/en

Μουσείο

Museo de arte moderno
Reina Sofía
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Τενερίφη

Μέσα από αυτή την εμπειρία, μπορεί κανείς να μάθει για τη σύγχρονη τέχνη
με τις διάφορες εκθέσεις, συλλογές και δραστηριότητες που είναι
διαθέσιμες.

Οι εκθέσεις είναι από μια ποικιλία
καλλιτεχνών που προέρχονται από
όλο τον κόσμο. Επίσης, αν και
είναι μοναδικό, σχετίζεται με άλλα
μουσεία μοντέρνας τέχνης άλλων
χωρών της Ευρώπης.

Μουσείο

Μπιλμπάο

Museo Guggenheim

Το Εθνικό Πάρκο Teide
βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα από το Συμβούλιο της
Ευρώπης και αποτελεί μέρος των
Τοποθεσιών του Δικτύου Natura
2000.

Όπως πληροφορείται κανείς στην ιστοσελίδα, το ηφαίστειο Teide είναι το
υψηλότερο ηφαίστειο της Ισπανίας και το τρίτο υψηλότερο στον κόσμο.
Μέσω αυτής της επίσκεψης, μπορεί κανείς να μάθει για τη γεωλογία,
καθώς «τα στρατοηφαίστεια Teide-Pico-Viejo είναι μοναδικά στον
πλανήτη». Επίσης μπορεί να μάθει για τη χλωρίδα και την πανίδα του
νησιού. 

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Διαπροσωπικές δεξιότητες; Κριτική
και καινοτόμος σκέψη

Κριτική και καινοτόμος σκέψη.
Παγκόσμια ιθαγένεια; ικανότητα
εντοπισμού και πρόσβασης σε
πληροφορίες, καθώς και ανάλυσης
και αξιολόγησης περιεχομένου
πολυμέσων· Ενδοπροσωπικές
δεξιότητες

Βρίσκεται στο Μπιλμπάο και είναι
προσβάσιμο με τη δημόσια
συγκοινωνία. Εκπαιδευμένο
προσωπικό, προσβασιμότητα για
άτομα με ειδικές ανάγκες, μέτρα
ασφαλείας και οι γλώσσες είναι
κυρίως τα βασκικά, τα ισπανικά
και τα αγγλικά. Παρ'όλα αυτά
υπάρχουν φυλλάδια στα γαλλικά,
γερμανικά, ιταλικά, καταλανικά
και γαλικιανά.

https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en

Το Εθνικό Πάρκο Teide
βρίσκεται στο Κανάριο νησί της
Τενερίφης. Για να φτάσετε εκεί
από την Τενερίφη υπάρχει
λεωφορείο. Υπάρχουν
ορισμένες διαδρομές
προσαρμοσμένες για άτομα με
ειδικές ανάγκες, και υπάρχει
προσωπικό. Οι γλώσσες
ποικίλλουν ανάλογα με την
περιοδεία, αλλά συνήθως
περιλαμβάνουν ισπανικά,
αγγλικά και γερμανικά.

https://www.webtenerife.com/q
ue-visitar/parque-nacional-del-
teide/?tab=1

Εθνικό Πάρκο

Parque nacional del Teide
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Mérida (Badajoz)

Αυτό το τζαμί-καθεδρικός ναός είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
που διατηρεί η Ισπανία από τη μουσουλμανική εποχή, σε μια από τις πόλεις
των μεγαλύτερων πόλεων του χαλιφάτου. Όπως πληροφορείται κανείς στον
ιστότοπό του, «από τον ελληνισμό στο μπαρόκ, μέσα από το χαλιφικό
μεγαλείο, αυτό το κτίριο μας δίνει ένα πλήρες και ανεπανάληπτο όραμα της
Ιστορίας της Τέχνης, έναν πλούσιο διάλογο μεταξύ πολιτισμών».

Αν και η ιστορία του Τζαμιού είναι
χαρακτηριστική από την Ισπανία,
η ανακατασκευή του ως
καθεδρικού ναού συνδέεται με μια
πιο ευρωπαϊκή κληρονομιά

Καθεδρικός

Κόρδοβα

Τέμενος της Κόρδοβας
(Mezquita-Catedral de
Córdoba)

Αυτό το θέατρο δείχνει μέρος
της ιστορίας μας -τη ρωμαϊκή
αυτοκρατορία. Επομένως, δεν
είναι μόνο η ευρωπαϊκή ιστορία,
αλλά σχετίζεται και με έναν
μεγάλο αριθμό χωρών που ήταν
υπό αυτήν την αυτοκρατορία,
όπως η Ιταλία ή η Γαλλία

Η Μέριδα είναι γνωστή ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το πολύ καλά διατηρημένο Θέατρο είναι μια
από τις αποδείξεις αυτού. Μέσα από αυτή την επίσκεψη, μπορεί κανείς να
μάθει για το παρελθόν μας, κατά τη ρωμαϊκή εποχή και πώς περνούσαν
τον ελεύθερο χρόνο τους σε τέτοιου είδους θέατρα.

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Διαπροσωπικές δεξιότητες; Κριτική
και καινοτόμος σκέψη

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Διαπροσωπικές δεξιότητες; Κριτική
και καινοτόμος σκέψη

Στην παλιά πόλη της Κόρδοβα,
στην Ανδαλουσία, το Τζαμί είναι
προσβάσιμο με τα πόδια και με
ταξί, επειδή τα ιδιωτικά
αυτοκίνητα δεν μπορούν να
κυκλοφορήσουν. Στο εσωτερικό
υπάρχει εκπαιδευμένο
προσωπικό και δυνατότητα
ξενάγησης. Οι γλώσσες
περιλαμβάνουν ισπανικά και
αγγλικά. Είναι προσαρμοσμένο
για άτομα με ειδικές ανάγκες.

https://mezquita-
catedraldecordoba.es/en/organi
za-la-visita/entradas-y-
horarios/mezquita-catedral/

Βρίσκεται στη Μέριδα,
Extremadura. Είναι προσβάσιμο
με τα πόδια, αυτοκίνητο ή
δημόσιο λεωφορείο. Υπάρχει
εκπαιδευμένο προσωπικό και
είναι προσαρμοσμένο για
ΑΜΕΑ. Οι γλώσσες ποικίλλουν
ανάλογα με την περιοδεία, αλλά
περιλαμβάνουν ισπανικά,
αγγλικά, γαλλικά και
πορτογαλικά.

http://turismomerida.org/what-
to-see/roman-theatre/

Μνημείο

Teatro romano de Mérida
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Ciudad Real and Toledo

Με αυτή την επίσκεψη μπορεί κανείς όχι μόνο να μάθει για τη γεωλογία, τη
χλωρίδα και την πανίδα, αλλά και ενεργοποιήσει τη φαντασία του, καθώς
αυτοί οι γιγάντιοι βράχοι έχουν πάρει μορφές από διαφορετικά
αντικείμενα, όπως χελώνες, τσουλήθρα, φώκιες… Γι' αυτό έχει ένα τόσο
αυθεντικό όνομα, ''La ciudad encantada'' που σημαίνει η μαγεμένη πόλη!

Οι φυσικές περιοχές είναι τόσο
σημαντικές για τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό, καθώς επισκεπτόμενοι
τις οι άνθρωποι μαθαίνουν να τις
σέβονται και τη διαφορετικότητά
τους, καθώς φιλοξενούν μεγάλο
μέρος της πανίδας και της
χλωρίδας που είναι απαραίτητα
για την επιβίωσή μας.

Φυσική Περιοχή

Κουένκα

Ciudad encantada de
Cuenca

Το Parque nacional de
Cabañeros είναι γνωστό ως το
μεγαλύτερο μεσογειακό δάσος
της Ευρώπης. Αντιπροσωπεύει,
λοιπόν, μια τόσο σημαντική
κληρονομιά του πολιτισμού μας,
καθώς εκεί μπορούμε να δούμε
μερικά είδη που είναι μοναδικά
στον κόσμο.

Καθώς πρόκειται για προστατευόμενη φυσική περιοχή, κατά τη διάρκεια
αυτής της επίσκεψης διακρίνεται πολλή χλωρίδα και πανίδα, η οποία
ποικίλλει ανάλογα με τη στιγμή της επίσκεψης και τις επιλεγμένες
διαδρομές. Η κύρια πανίδα περιλαμβάνει το αγριοκάτσικο, τον ιβηρικό
αυτοκρατορικό αετό και τον μαύρο γύπα, καθώς και το ιβηρικό ελάφι, και
κύρια χλωρίδα ελαιώνες βελανιδιάς και φελλού, θαμνώδεις εκτάσεις, και
χωράφια παγίδων. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να δουν απολιθώματα
που χρονολογούνται από περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρόνια,
όπως ενημερώνεται στην ιστοσελίδα του τουρισμού Castilla-La Mancha.

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Παγκόσμια ιθαγένεια

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Παγκόσμια ιθαγένεια

Το Ciudad Encantada βρίσκεται
στην Κουένκα, στην Castilla - La
Mancha. Είναι προσβάσιμο με
ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί από
την Κουένκα. Είναι κατάλληλο για
ορισμένους τύπους αναπηριών,
αλλά πριν πάτε, συνιστάται να το
ελέγξετε - για παράδειγμα, δεν
είναι προσαρμοσμένο για
τυφλούς ή για άτομα με
προβλήματα όρασης. Υπάρχει η
δυνατότητα να κάνετε μια
ξενάγηση με εκπαιδευμένο
προσωπικό, και όλα εξηγούνται
στα σήματα. 

https://www.ciudadencantada.es
/en/home

Βρίσκεται στο Ciudad Real και
σε ένα τμήμα του Τολέδο, αυτή
η τεράστια (περισσότερα από
40.000 εκτάρια) φυσική περιοχή
είναι προσβάσιμη από διάφορα
μέρη, με ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Καθώς υπάρχουν πολλές
διαφορετικές διαδρομές,
ελέγξτε τις πληροφορίες για να
δείτε εάν είναι
προετοιμασμένοι για
αναπηρίες. 

https://www.visitacabaneros.es/

Προστατευόμενη φυσική
περιοχή

Parque nacional de
Cabañeros
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Φιγέρας

Αυτό το μοντερνιστικό μνημείο σχεδιάστηκε από τον διάσημο Ισπανό
αρχιτέκτονα Antonio Gaudí, ως ο καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης.
Αντιπροσωπεύει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ αρχιτεκτονικής που έχει τη
μοναδική του προσωπικότητα - τον καταλανικό μοντερνισμό.

Ο μοντερνισμός άκμασε σε
ολόκληρη την Ευρώπη, όντας ένα
πολύ διάσημο αρχιτεκτονικό
κίνημα τα τελευταία χρόνια του
19ου αιώνα, γι' αυτό και αυτό το
μνημείο αντιπροσωπεύει μια
κοινή κληρονομιά, αλλά σε
διαφορετικό στυλ, καθώς ο
καταλανικός μοντερνισμός ήταν,
κατά κάποιο τρόπο, μοναδικός.

Καθεδρικός

Βαρκελώνη

Σαγράδα Φαμίλια 

Ο σουρεαλισμός ήταν μια
ευρωπαϊκή καλλιτεχνική τάση
κατά τις δεκαετίες των 20s και
30s του περασμένου αιώνα. Αν
και αυτό το μουσείο περιέχει
μόνο έργα τέχνης από τον Νταλί,
εμπνεύστηκε από άλλους
ευρωπαίους καλλιτέχνες και
επηρέασε άλλους ευρωπαίους
καλλιτέχνες.

Ο Νταλί είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες του σουρεαλισμού
από την Ισπανία. Αυτό το μουσείο, που δημιούργησε ο ίδιος, περιέχει
μερικά από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του, δημιουργώντας μια
ονειρική και παράξενη ατμόσφαιρα στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να
επεκτείνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
Διαπροσωπικές δεξιότητες,
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
Παγκόσμια ιθαγένεια, παιδεία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις
πληροφορίες. Ικανότητα εντοπισμού
και πρόσβασης σε πληροφορίες,
καθώς και ανάλυσης και
αξιολόγησης περιεχομένου μέσων.

Ενδοπροσωπικές δεξιότητες;
Παγκόσμια ιθαγένεια

Αυτός ο καθεδρικός ναός
βρίσκεται στη Βαρκελώνη και
είναι προσβάσιμος με τη δημόσια
συγκοινωνία, το αυτοκίνητο και
με τα πόδια. Είναι
προσαρμοσμένος για άτομα με
ειδικές ανάγκες, με εκπαιδευμένο
προσωπικό και οι κύριες γλώσσες
περιλαμβάνουν τα καταλανικά, τα
ισπανικά και τα αγγλικά
(διατίθονται ακουστικοί οδηγοί
σε περισσότερες γλώσσες)

https://sagradafamilia.org/en/ho
me

Βρίσκεται στο Φιγέρας, στην
Καταλονία, προσβάσιμο με τη
δημόσια συγκοινωνία, με
ιδιωτικό αυτοκίνητο και με τα
πόδια. Τεχνικό προσωπικό και
δυνατότητα ξενάγησης. Καθώς
βρίσκεται στα ερείπια ενός
αρχαίου θεάτρου, ορισμένα
από τα δωμάτια δεν είναι
κατάλληλα για άτομα με ειδικές
ανάγκες. Οι γλώσσες είναι τα
καταλανικά και τα ισπανικά, αν
και ορισμένες περιηγήσεις
μπορεί να γίνονται σε άλλες
γλώσσες.

https://www.salvador-
dali.org/en/museums/dali-
theatre-museum-in-figueres/

Μουσείο

Θέατρο Μουσείο
Νταλί
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Ιταλία

85



Βένετο, Βενετία

Είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά δείγματα τέχνης και αρχιτεκτονικής της
Μεγάλης Ελλάδας και είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Σικελίας. Η
κοιλάδα περιλαμβάνει ερείπια επτά ναών, όλοι σε δωρικό ρυθμό.
 Η κοιλάδα των Ναών κατατάχθηκε από την UNESCO στα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον Νοέμβριο του 1997.

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι μια
από τις σημαντικότερες μαρτυρίες
του αρχαίου, κλασικού πολιτισμού
της Σικελίας. Συγκεντρώνει τους
ναούς των θεών καθώς και την
περιοχή της νεκρόπολης και τα
ιερά έξω από τα τείχη. Είναι το
σύμβολο του ελληνικού
αποικισμού του νησιού, από την
περίοδο που το Agrigento έγινε
μια από τις κορυφαίες πόλεις της
Magna Graecia κατά τη χρυσή
εποχή της Αρχαίας Ελλάδας.

Αρχαιολογικός χώρος

Agrigento, Σικελία 

Valley of the Temples

Το καρναβάλι είναι μια
δυτικοχριστιανική εορταστική
περίοδος και είναι επίσης μια
εκδήλωση του ευρωπαϊκού
λαϊκού πολιτισμού. Το
Καρναβάλι της Βενετίας, που
από το 1400 γέννησε την ιταλική
παράδοση των μασκοφόρων,
αποτελεί έμπνευση για το
ελληνικό θέατρο και την
Commedia dell'arte εδώ και
αιώνες

Το Καρναβάλι της Βενετίας είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ που
πραγματοποιείται στη Βενετία της Ιταλίας. Το καρναβάλι τελειώνει με τον
χριστιανικό εορτασμό της Σαρακοστής, σαράντα ημέρες πριν από το
Πάσχα, την Καθαρά Τρίτη, την ημέρα πριν από την Τετάρτη της Τέφρας. Το
φεστιβάλ είναι παγκοσμίως γνωστό για τις περίτεχνες μάσκες του.

Παγκόσμια ιθαγένεια.
Ενδοπροσωπικές δεξιότητες.
Άνοιγμα, σεβασμός στη
διαφορετικότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την ελληνική ιστορία και να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, διαφάνεια, σεβασμό
στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι
πολιτισμοί.

Βρίσκεται στη Νότια Ιταλία και
στη νότια ακτή της Σικελίας.
Διαθέσιμα δημόσια μέσα
μεταφοράς (λεωφορεία και
τρένο)· Προσβασιμότητα για
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ξεναγήσεις στα ιταλικά. Οδηγοί
ήχου διαθέσιμοι σε άλλες
γλώσσες. Καλύπτει όλα τα
μέτρα ασφαλείας

https://www.parcovalledeitem
pli.it/

Διαθέσιμα δημόσια μέσα
μεταφοράς (λεωφορεία και
τρένο)· Προσβασιμότητα για
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ξεναγήσεις στα ιταλικά. Οδηγοί
ήχου διαθέσιμοι σε άλλες
γλώσσες.

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Το Καρναβάλι της Βενετίας 
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Παλέρμο, Σικελία

Η βασιλική είναι η μητρική εκκλησία του Ρωμαιοκαθολικού Τάγματος των
Μικρασιατών Μοναστήριων στην Ασίζη και ένας από τους σημαντικότερους
χριστιανικούς χώρους προσκυνήματος στην Ιταλία. Προσκυνητές έρχονται
στην Ασίζη της Ιταλίας από τον 13ο αιώνα για να προσκυνήσουν τον Άγιο
Φραγκίσκο. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το
2000.

Η Ασίζη, μια μεσαιωνική πόλη
χτισμένη σε λόφο, είναι η
γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου,
που συνδέεται στενά με το έργο
του τάγματος των Φραγκισκανών.
Τα αριστουργήματα της
μεσαιωνικής τέχνης της, όπως η
Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου
και οι πίνακες των Cimabue, Pietro
Lorenzetti, Simone Martini και
Giotto, κατέστησαν την Ασίζη
θεμελιώδες σημείο αναφοράς για
την ανάπτυξη της ιταλικής και
ευρωπαϊκής τέχνης και
αρχιτεκτονικής. 

Εκκλησία

Ασίζη, Ούμπρια

Βασιλική του Αγίου
Φραγκίσκου της Ασίζης

Ο καθεδρικός ναός είναι ένα
σύμβολο του Νορμανδικού
Βασιλείου της Σικελίας και του
αραβο-νορμανδικού στυλ του.
Χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα
σχημάτων και στυλ, που
προέρχεται από τους
διαφορετικούς και πολλαπλούς
πληθυσμούς που, στο πέρασμα
των αιώνων, εναλλάσσονται στην
περιοχή της Σικελίας. Είναι το
αποτέλεσμα του συνδυασμού
διαφορετικών αρχιτεκτονικών
και καλλιτεχνικών παραδόσεων:
Βυζαντινής, Ισλαμικής και
Δυτικής.

Ο καθεδρικός ναός του Παλέρμο, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκεται σε μια πρώτη
χριστιανική Βασιλική του έκτου αιώνα. Μεταμορφώθηκε σε τζαμί υπό
ισλαμική κυριαρχία και το 1072 επέστρεψε στη χριστιανική λατρεία υπό
την κυριαρχία των Νορμανδών. Έχει ως σύμβολό της το λεγόμενο αραβο-
νορμανδικό στυλ που χρονολογείται από την εποχή του Νορμανδικού
Βασιλείου της Σικελίας. 

Κριτική σκέψη, Παγκόσμια
ιθαγένεια, ανεκτικότητα, διαφάνεια,
σεβασμός, ποικιλομορφία,
διαπολιτισμική κατανόηση·
ιστορική, καλλιτεχνική και
θρησκευτική γνώση, η σημασία της
θρησκείας στην κοινότητα και η
ευαισθητοποίηση για την τέχνη και
την αρχιτεκτονική.

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
παγκόσμια ιθαγένεια, ανεκτικότητα,
διαφάνεια, σεβασμός,
ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση, η σημασία
της θρησκείας στην κοινότητα και η
ευαισθητοποίηση για την τέχνη.

Καλύπτει όλα τα μέτρα
ασφαλείας

https://www.sanfrancescoassis
i.org/html/eng/

Βρίσκεται στο Παλέρμο,
προσβάσιμο με τα πόδια και τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Το
εσωτερικό του Καθεδρικού
ναού για τουριστικές
επισκέψεις είναι δομημένο σε
δύο χώρους, ο πρώτος με
δωρεάν είσοδο και ο δεύτερος
με την ονομασία «Μνημειακή
περιοχή» με απαραίτητη έκδοση
εισιτηρίου. Περιηγήσεις
διαθέσιμες σε γλώσσες.
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες, καλύπτονται
μέτρα ασφαλείας.

http://www.cattedrale.palermo.i
t/

Εκκλησία

Καθεδρικός του Παλέρμο
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Turin, Piemonte

Η Πομπηία είναι ένας αρχαιολογικός χώρος κοντά στη Νάπολη, στη νότια
Ιταλία, με τα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής πόλης που καταστράφηκε το
79 μ.Χ. από την έκρηξη του Βεζούβιου. Είναι ο μόνος αρχαιολογικός χώρος
σε όλο τον κόσμο που μπορεί ακόμα να δώσει μια ξεκάθαρη ιδέα για την
αρχαία ρωμαϊκή πόλη. Είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO.

Η Πομπηία είναι ένας από τους
πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς
χώρους στον κόσμο, το 35 τοις
εκατό της πόλης, περίπου 500
κτίρια, είναι επί του παρόντος
ανοιχτό στο κοινό. Η ιστορία της
συνδέεται με όλους τους άλλους
αρχαιολογικούς ρωμαϊκούς
χώρους στην Ευρώπη, αλλά αυτό
που κάνει την Πομπηία εξαιρετική
είναι ο μοναδικός της χαρακτήρας
μιας αρχαίας πόλης «παγωμένης
στο χρόνο».

Αρχαιολογικός χώρος

Πομπηία, Καμπανία

Αρχαιολογικό τοπικό
πάρκο της Πομπηίας

Είναι το παλαιότερο μουσείο
στον κόσμο, αφιερωμένο εξ
ολοκλήρου στον αρχαίο
αιγυπτιακό πολιτισμό. Θεωρείται
η δεύτερη πιο σημαντική
συλλογή Αιγυπτιολογίας μετά το
Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου.

Το Museo Egizio είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο που ειδικεύεται στην
αιγυπτιακή αρχαιολογία και ανθρωπολογία. Στεγάζει μια από τις
μεγαλύτερες συλλογές αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, με περισσότερα από
30.000 αντικείμενα.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την αιγυπτιακή ιστορία και να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, ανοιχτό πνεύμα,
σεβασμό στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι πολιτισμοί.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
τη ρωμαϊκή ιστορία και να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, ανοιχτό πνεύμα,
σεβασμό στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι
πολιτισμοί.

Βρίσκεται στην Καμπανία, στη
νότια Ιταλία, η τοποθεσία είναι
προσβάσιμη με αυτοκίνητο ή
με τη δημόσια συγκοινωνία.
Απαιτούνται εισιτήρια για την
είσοδο στον ιστότοπο.
Διατίθενται ξεναγήσεις και
πραγματοποιούνται από
ειδικευμένους ξεναγούς.
Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας.

http://pompeiisites.org/en/

https://www.inexhibit.com/my
museum/pompeii-
archaeological-site-naples/

Βρίσκεται στο Τορίνο, στη
βόρεια Ιταλία. Απαιτείται
ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου.
Προσβάσιμο με τα πόδια, με
αυτοκίνητο, με λεωφορείο ή
μετρό. Το Museo Egizio παρέχει
συγκεκριμένες διαδρομές και
εργαστήρια για ειδικές ανάγκες.
Το Μουσείο παρέχει δωρεάν 2
αναπηρικά αμαξίδια στους
επισκέπτες. Διατίθενται
ξεναγήσεις σε διάφορες
γλώσσες.

https://egizio.museitorino.it/en/

Αρχαιολογικό Μουσείο

Μουσείο Αιγυπτιακού
Πολιτισμού
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Ρώμη, Λάτσιο

Οι γκαλερί Ουφίτσι (ιταλικά "Galleria degli Uffizi"), είναι ένα από τα
παλαιότερα και πιο διάσημα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Στεγάζεται στο
Palazzo degli Uffizi που σημαίνει το «Παλάτι των Γραφείων». Παραγγέλθηκε
από τον Cosimo I de' Medici και σχεδιάστηκε από τον Giorgio Vasari.
 Τα γραφεία χωρίζονται σε δύο μέρη που βρίσκονται απέναντι από μια
αυλή. Το ένα άκρο ανοίγει στην πλατεία της πόλης και το άλλο στον ποταμό
Άρνο. Η Βάρσαρη σχεδίασε ένα είδος οθόνης, σαν σκηνικό σε ένα αρχαίο
ελληνικό θέατρο. Διαθέτει καμάρες μέσα από τις οποίες φαίνεται η θέα του
ποταμού.

Το μουσείο ήταν ένα από τα
σημαντικά αξιοθέατα του
Μεγάλου Γύρου της Ευρώπης που
ανέλαβαν οι νεαροί Ευρωπαίοι
άνδρες της ανώτερης τάξης τον
17ο και τον 18ο αιώνα. Περιέχει
την καλύτερη συλλογή έργων της
Φλωρεντινής Αναγέννησης στον
κόσμο. Εξάλλου, η συλλογή
αρχαίων αγαλμάτων και σχεδίων
και εκτυπώσεων, είναι από τις πιο
εμφανείς και σημαντικές στον
κόσμο. 

Μουσείο Τέχνης

Φλωρεντία, Τοσκάνη

Γκαλερί Ουφίτσι

Το Κολοσσαίο εξακολουθεί να
είναι ένα εμβληματικό σύμβολο
της Αυτοκρατορικής Ρώμης και
καταχωρήθηκε ως ένα από τα
Νέα 7 Θαύματα του Κόσμου.
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή
τουριστικά αξιοθέατα της Ρώμης
και έχει επίσης συνδέσεις με τη
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία,
καθώς κάθε Μεγάλη Παρασκευή
ο Πάπας οδηγεί μια
λαμπαδηδρομία "Way of the
Cross" που ξεκινά στην περιοχή
γύρω από το Κολοσσαίο. 

Γνωστό ως Αμφιθέατρο Φλαβιανών, το Ρωμαϊκό Κολοσσαίο είναι ένα από
τα πιο αξιόλογα μνημεία της πρωτεύουσας. 
 Το Κολοσσαίο είναι το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο που χτίστηκε ποτέ,
και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο μόνιμο αμφιθέατρο στον κόσμο
σήμερα, παρά την ηλικία του. Η κατασκευή του ξεκίνησε επί αυτοκράτορα
Βεσπασιανού. Έχει γίνει σύμβολο, με την εξαιρετική αρχιτεκτονική του, τη
φήμη των μονομάχων και τα θεάματα, τη δημοτικότητά του ανά τους
αιώνες, από τη μεσαιωνική και χριστιανική επαναχρησιμοποίησή του και
τις ιδεολογικές εκδοχές που το έχουν κάνει σύμβολο μιας αυτοκρατορίας,
και την τωρινή εποχή, της πόλης της Ρώμης και του κόσμου. 
 Είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
τη ρωμαϊκή ιστορία και να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, ανοιχτό πνεύμα,
σεβασμό στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι πολιτισμοί 

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν μια ιστορική γνώση
σχετικά με την ιστορία της
Αναγέννησης και του Μπαρόκ και
να αναπτύξουν τη συστημική
σκέψη, την κριτική σκέψη, την
ανοιχτότητα, τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα, τη
διαπολιτισμική κατανόηση και την
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι
πολιτισμοί. 

Βρίσκεται στη Φλωρεντία της
Ιταλίας. Απαραίτητα εισιτήρια.
Προσβάσιμο με τα πόδια, με
αυτοκίνητο, με τη δημόσια
συγκοινωνία. Προσβασιμότητα
για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Διατίθενται ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας.

https://www.uffizi.it/en

Βρίσκεται στη Ρώμη,
προσβάσιμο με τα πόδια, με
αυτοκίνητο και με τη δημόσια
συγκοινωνία. Προσβάσιμο για
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Απαραίτητα εισιτήρια.
Μειωμένος ναύλος για πολίτες
της ΕΕ μεταξύ 18 και 25 ετών
Προσβάσιμο για άτομα με
ειδικές ανάγκες . Διαθέσιμες
επισκέψεις περιηγήσεων σε
διάφορες γλώσσες.
Καλύπτονται μέτρα ασφαλείας

https://parcocolosseo.it/en/area
/the-colosseum/

Αρχαιολογικός χώρος

Κολοσσαίο
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Madonie (PA), Σικελία

Το Φυσικό Καταφύγιο Zingaro είναι ένα υπέροχο τμήμα της Σικελικής ακτής
που εκτείνεται κατά μήκος περίπου επτά χιλιομέτρων παρθένας
ακτογραμμής του Κόλπου του Castellammare και της οροσειράς του, το
σκηνικό αποτελείται από απότομους βράχους και μικρούς κόλπους. Το
καταφύγιο Zingaro έχει μεγάλη ποικιλία και αφθονία σπάνιων και
ενδημικών φυτών, καθώς και πλούσια πανίδα. Οι πολύ ποικίλες οικολογικές
βιοθέσεις δίνουν μια μεγάλη ποικιλομορφία που δεν συναντάται εύκολα σε
άλλα μέρη του νησιού. Στο καταφύγιο Zingaro ζουν τουλάχιστον 39 είδη
πουλιών φωλιάζουν και ζευγαρώνουν, κυρίως αρπακτικά πουλιά. Η περιοχή
έχει επίσης πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν. Το Zingaro Reserve
ενσωματώνει όχι μόνο τη γη και τις παραλίες, αλλά και τη διπλανή θάλασσα. 

Το Φυσικό Καταφύγιο Zingaro έχει
εγγραφεί στον Κατάλογο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO. 
 Οι προστατευόμενοι οικότοποι
βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη και
αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος
της κληρονομιάς μας.

Προστατευόμενος Βιότοπος

Τράπανι, Σικελία

Φυσικό Καταφύγιο
Zingaro

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο
Madonie της UNESCO διατηρεί
μια πολύ πλούσια και σπάνια
φυσική κληρονομιά. Σε μια πολύ
μικρή έκταση, περίπου το 2% της
επιφάνειας της Σικελίας,
αναπτύσσονται πάνω από τα
μισά είδη της πιο εξελιγμένης
χλωρίδας: περίπου 2.600 φυτά,
σχεδόν όσα και τα είδη που
υπάρχουν στην Αίγυπτο, την
Τυνησία και την Αλγερία.

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO Madonie βρίσκεται στη Σικελία, στη
μέση της περιοχής της Μεσογείου, ανάμεσα στα ομορφότερα τοπία
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από γεωλογική και γεωμορφολογική αλλά και
από διδακτική άποψη. 
 Η θέση του στο κεντρικό τμήμα των Απεννίνων της Σικελίας, η γεωλογική-
δομική του διάταξη και οι μορφοδυναμικές διεργασίες που ενεργούν σε
αυτό καθιστούν αυτό το ορεινό συγκρότημα μια θεμελιώδη περιοχή για τη
γνώση και την ανασυγκρότηση της γεωλογικής ιστορίας της αλυσίδας
Απεννίνων-Μαγρεβίνης και ως εκ τούτου της κεντρικής Μεσογείου. Λόγω
αυτών των χαρακτηριστικών, το Madonie αποτέλεσε και συνεχίζει να
αποτελεί έναν εξαιρετικό χώρο μελέτης, καθώς και ένα διδακτικό
«γυμνάσιο» 

Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
παγκόσμια ιθαγένεια, διαφάνεια,
σεβασμός στη διαφορετικότητα

 Κριτική και καινοτόμος σκέψη,
ενδοπροσωπικές δεξιότητες,
παγκόσμια ιθαγένεια, διαφάνεια,
σεβασμός στη διαφορετικότητα

Βρίσκεται στο δήμο San Vito lo
Capo της Σικελίας. Προσβάσιμο
με αυτοκίνητο και λεωφορείο.
Απαραίτητα εισιτήρια,
μειωμένο εισιτήριο για νέους
κάτω των 14 ετών

https://www.riservanaturalezin
garo.com/

Βρίσκεται στη Σικελία. Είναι ένα
περιφερειακό φυσικό πάρκο με
ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο
με αυτοκίνητο. Προσβάσιμο για
ΑΜΕΑ (ξεναγήσεις που
διοργανώνει ο σύλλογος
«Madonie a passo lento»).
Κάλυψη μέτρων ασφαλείας.

https://www.parcodellemadonie
.it/

Προστατευόμενος Βιότοπος

Γεωπάρκο Madonie 
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Παλέρμο, Σικελία

Το Teatro Massimo Vittorio Emanuele είναι μια λυρική σκηνή και ένας
θίασος όπερας που βρίσκεται στην Piazza Verdi στο Παλέρμο της Σικελίας.
Ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά Βίκτωρ Εμανουήλ Β'. Ο αρχιτέκτονας Basile
εμπνεύστηκε από την αρχαία και κλασική αρχιτεκτονική της Σικελίας και, ως
εκ τούτου, το εξωτερικό σχεδιάστηκε σε υψηλό νεοκλασικό στυλ
ενσωματώνοντας στοιχεία των ελληνικών ναών στο Selinunte και στο
Agrigento. Φτιαγμένο σε στιλ της ύστερης Αναγέννησης, το αμφιθέατρο είχε
σχεδιαστεί για 3.000 άτομα, αλλά, με τη σημερινή του μορφή, χωράει 1.381,
με 7 σειρές θεωρείων να υψώνονται γύρω από μια κεκλιμένη σκηνή και να
διαμορφώνονται στο τυπικό στυλ πετάλου.

Το Teatro Massimo είναι το
μεγαλύτερο θέατρο της Ιταλίας και
ένα από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης (την εποχή των
εγκαινίων του, ήταν -με έκταση
7730 m²- η τρίτη μεγαλύτερη
όπερα στην Ευρώπη μετά το Palais
Garnier στο Παρίσι. K. K. Hof-
Opernhaus στη Βιέννη), γνωστό
για την τέλεια ακουστική του.

Θέατρο

Παλέρμο, Σικελία

Teatro Massimo
Vittorio Emanuele

Συλλογικά, αποτελούν
παράδειγμα ενός κοινωνικού-
πολιτιστικού συγκρητισμού
μεταξύ του δυτικού, του
ισλαμικού και του βυζαντινού
πολιτισμού στο νησί, ο οποίος
δημιούργησε νέες αντιλήψεις για
το χώρο, τη δομή και τη
διακόσμηση. Μαρτυρούν επίσης
τη γόνιμη συνύπαρξη ανθρώπων
διαφορετικής καταγωγής και
θρησκείας (μουσουλμάνων,
βυζαντινών, λατίνων, εβραίων,
λομβαρδών και γάλλων). 

Το Αραβο-Νορμανδικό Παλέρμο και οι Καθεδρικοί Ναοί του Cefalù και του
Monreale είναι σύμβολο της εποχής του Νορμανδικού Βασιλείου της
Σικελίας (1130-1194).  Οι νέοι Νορμανδοί ηγεμόνες έχτισαν διάφορες
κατασκευές σε αυτό που έχει γίνει γνωστό ως αραβο-νορμανδικό στυλ.
Ενσωμάτωσαν τις καλύτερες πρακτικές της αραβικής και βυζαντινής
αρχιτεκτονικής στη δική τους τέχνη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
ένας διαφορετικός κατασκευαστής κατασκεύασε κάθε έναν από τους
χώρους και είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους λόγω της κοινής
αρχιτεκτονικής και χρονικής τους περιόδου. Αυτοί οι χώροι λειτουργούν
για να δημιουργήσουν μια κοινή ταυτότητα μεταξύ των περιοχών στις
οποίες είναι χτισμένες. 

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν μια ιστορική γνώση για
την ιστορία της αραβο-νορμανδικής
περιόδου στη Σικελία και να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, διαφάνεια, σεβασμό
στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι πολιτισμοί.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
τον 19ο αιώνα, για την Αναγέννηση
και τη νεοκλασική περίοδο, για να
αναπτύξουν συστημική σκέψη,
κριτική σκέψη, διαφάνεια, σεβασμό
στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι
πολιτισμοί.

Βρίσκεται στο Παλέρμο.
Προσβάσιμο με τα πόδια, με
αυτοκίνητο και με τη δημόσια
συγκοινωνία. Προσβάσιμο για
ΑΜΕΑ. Υπάρχει δυνατότητα
επίσκεψης στο θέατρο με
ξεναγήσεις σε διάφορες
γλώσσες ή αλλιώς είναι δυνατό
να κλείσετε εισιτήριο για
συναυλία, όπερα και μπαλέτα.
Κάλυψη μέτρων ασφαλείας

https://www.teatromassimo.it/
eng/

Βρίσκεται στο Παλέρμο και
είναι μια σειρά από εννέα
θρησκευτικές και αστικές δομές:
το Βασιλικό Παλάτι, το
Παλατινό Παρεκκλήσι, η
Εκκλησία Martorana, η Εκκλησία
San Cataldo, η Εκκλησία San
Giovanni degli Eremiti, ο
Καθεδρικός Ναός του Παλέρμο,
το Παλάτι Zisa, η Γέφυρα του
Ναυάρχου, ο Καθεδρικός Ναός
Monreale και το μοναστήρι, ο
Καθεδρικός Ναός Cefalù.

https://whc.unesco.org/en/list/1
487/

Θρησκευτικές και αστικές δομές

Αραβο-Νορμανδική
διαδρομή: Παλέρμο και οι
καθεδρικοί ναοί του Cefalù
και του Monreale
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Κατάνια, Σικελία

Είναι μια πρώην βασιλική κατοικία στην Καζέρτα, στη νότια Ιταλία, που
κατασκευάστηκε από τον Οίκο των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών ως την κύρια
κατοικία τους ως βασιλιάδες της Νάπολης. Είναι το μεγαλύτερο παλάτι που
ανεγέρθηκε στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα. Το 1997, το παλάτι
χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η
υποψηφιότητά του το περιέγραψε ως «το κύκνειο άσμα της θεαματικής
τέχνης του μπαρόκ, από το οποίο υιοθέτησε όλα τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για τη δημιουργία των ψευδαισθήσεων του
πολυκατευθυντικού χώρου».

Το μεγάλης κλίμακας ανακτορικό
συγκρότημα παραγγέλθηκε από
τον βασιλιά των Βουρβόνων της
Νάπολης Κάρολο Γ' στα μέσα του
18ου αιώνα. Σχεδιάστηκε από τον
αρχιτέκτονα Luigi Vanvitelli και
εμπνεύστηκε από τα ανάκτορα
στις Βερσαλλίες και τη Μαδρίτη. 
 Όσον αφορά τον όγκο, το
Βασιλικό Παλάτι της Καζέρτας
είναι η μεγαλύτερη βασιλική
κατοικία στον κόσμο.

Ιστορικό Παλάτι

Καζέρτα, Καμπανία

Το βασιλικό παλάτι της
Καζέρτας

Η Αίτνα είναι ένα από τα πιο
ενεργά ηφαίστεια του κόσμου
και βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή
κατάσταση δραστηριότητας.
Λόγω της ιστορίας της
πρόσφατης δραστηριότητας και
του κοντινού πληθυσμού, το
όρος Αίτνα έχει χαρακτηριστεί
ηφαίστειο της δεκαετίας από τα
Ηνωμένα Έθνη. Τον Ιούνιο του
2013, προστέθηκε στον κατάλογο
των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO για τις
γεωλογικές του ιδιαιτερότητες
πλανητικής σημασίας.

Είναι ένα ενεργό στρατοηφαίστειο στην ανατολική ακτή της Σικελίας, στην
Ιταλία, στη Μητροπολιτική πόλη της Κατάνια, μεταξύ των πόλεων Μεσσίνα
και Κατάνια. Βρίσκεται πάνω από το περιθώριο συγκλίνουσας πλάκας
μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας. Είναι ένα από τα
ψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στην Ευρώπη και η ψηλότερη κορυφή στην
Ιταλία νότια των Άλπεων με σημερινό ύψος 3.357 m (11.014 πόδια), αν και
αυτό ποικίλλει ανάλογα με το ζενίθ των εκρήξεων.

Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν την
τύχη να δουν μια από τις θεαματικές
εκρήξεις του ηφαιστείου και τις
πύρινες ροές λάβας του, που πάντα
προκαλούσαν το ενδιαφέρον των
επιστημόνων μαζί με την περιέργεια
επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Οι
επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν
εμπειρικές και επιστημονικές
γνώσεις για τα ηφαίστεια, να
αναπτύξουν δεξιότητες ιδιότητας
του πολίτη και περιβαλλοντική
συνείδηση. 

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την ιταλική ιστορία του 18ου
αιώνα και να αναπτύξουν
συστημική σκέψη, κριτική σκέψη,
ανοιχτό πνεύμα, σεβασμό στη
διαφορετικότητα, διαπολιτισμική
κατανόηση και επίγνωση των
τρόπων με τους οποίους
εξελίσσονται οι πολιτισμοί.

Βρίσκεται στην Καζέρτα, στην
Καμπανία. Το παλάτι είναι
εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς και με
αυτοκίνητο. Για την είσοδο στη
δομή απαιτούνται εισιτήρια. Οι
ξεναγήσεις είναι διαθέσιμες σε
όλες τις γλώσσες.
Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Μέτρα
ασφαλείας.

https://reggiadicaserta.cultura.
gov.it/en/

Βρίσκεται κοντά στην Κατάνια.
Προσβάσιμο με αυτοκίνητο και
μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν
είναι όλα τα μονοπάτια
προσβάσιμα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. 
 Όλες οι ενημερώσεις σχετικά
με την ηφαιστειακή
δραστηριότητα είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο του
τμήματος INGV της Κατάνια:
https://www.ct.ingv.it/index.php

https://www.unescoparcoetna.it
/en/etna-unesco-site/

Ηφαίστειο

Όρος Αίτνα 
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Ιταλία, Περιφέρειες Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia

Είναι ένας αρχαίος δρόμος και προσκυνηματική διαδρομή που εκτείνεται
από την καθεδρική πόλη του Canterbury στην Αγγλία, μέσω Γαλλίας και
Ελβετίας, στη Ρώμη και στη συνέχεια στην Απουλία της Ιταλίας, όπου
υπήρχαν λιμάνια επιβίβασης για τους Αγίους Τόπους. Ήταν γνωστό στην
Ιταλία ως "Via Francigena" ("ο δρόμος που έρχεται από τη Γαλλία") ή "Via
Romea Francigena" ("ο δρόμος προς τη Ρώμη που έρχεται από τη Γαλλία").
Στους μεσαιωνικούς χρόνους ήταν σημαντικός δρόμος και
προσκυνηματικός δρόμος για όσους επιθυμούσαν να επισκεφθούν την Αγία
Έδρα και τους τάφους των αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Το δρομολόγιο διασχίζει
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες:
Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία και Ιταλία.
Περισσότερα από 2000 χιλιόμετρα
μέσα από τους παλαιότερους
δρόμους αυτών των όμορφων
χωρών. Δρόμοι στρωμένοι με
πέτρες ποταμού, φθαρμένες στο
πέρασμα του χρόνου, μέχρι τα
«καλντερίμια» της Ρώμης

Διαδρομή Προσκυνητών

Ιταλία

The via Francigena

Οι Δολομίτες έχουν διεθνή
σημασία για τη γεωμορφολογία,
καθώς αποτελούν την κλασική
τοποθεσία για την ανάπτυξη
βουνών σε δολομιτικούς
ασβεστόλιθους. Η περιοχή
παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα
γεωμορφών που σχετίζονται με
τη διάβρωση, τον τεκτονισμό και
τους παγετώνες.

Αυτή η ιδιοκτησία περιέχει έναν διεθνώς σημαντικό συνδυασμό αξιών της
επιστήμης της γης. Η ποσότητα και η συγκέντρωση των ασβεστολιθικών
σχηματισμών με μεγάλη ποικιλία είναι εξαιρετική σε παγκόσμιο πλαίσιο,
ενώ η εξαιρετικά εκτεθειμένη γεωλογία παρέχει μια εικόνα για την
ανάκτηση της θαλάσσιας ζωής στην Τριασική περίοδο, μετά το μεγαλύτερο
γεγονός εξαφάνισης που έχει καταγραφεί στην ιστορία της ζωής στη Γη.
Τα υπέροχα, μνημειώδη και πολύχρωμα τοπία των Δολομιτών
προσέλκυσαν επίσης από καιρό πλήθος ταξιδιωτών και μια ιστορία
επιστημονικών και καλλιτεχνικών ερμηνειών των αξιών τους.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις
για την ανάπτυξη των βουνών και
γεωμορφολογικές και ιστορικές
γνώσεις για τη Γη. Έτσι, θα
μπορέσουν να αναπτύξουν τη
συστημική σκέψη, την κριτική σκέψη,
την ανοιχτότητα και τον σεβασμό
στη διαφορετικότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν μια ιστορική γνώση
για την ιστορία των τόπων που
διασχίζονται, να αναπτύξουν
κριτική σκέψη, ανοιχτό πνεύμα,
σεβασμό στη διαφορετικότητα,
διαπολιτισμική κατανόηση και
επίγνωση των τρόπων με τους
οποίους εξελίσσονται οι
πολιτισμοί.Επιπλέον, οι επισκέπτες
θα αποκτήσουν οργανωτικές
δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, αυτοπεποίθηση και
δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

Η διαδρομή διασχίζει τις
ιταλικές περιοχές Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Liguria, Toscana,
Lazio, Campania, Basilicata και
Puglia, Roma και Πολιτεία του
Βατικανού. Η επίσημη
διαδρομή της Via Francigena
είναι η ασφαλέστερη και
σχεδιάστηκε προσεκτικά για να
ταξιδεύει από όλες τις ηλικίες. 
 Προσβάσιμο με ποδήλατο, με
τα πόδια, με άλογο.
Προσβάσιμο για ΑΜΕΑ.

https://www.viefrancigene.org/
en/

Η τοποθεσία των Δολομιτών
περιλαμβάνει μια οροσειρά στις
βόρειες ιταλικές Άλπεις,
αριθμώντας 18 κορυφές που
ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα και
καλύπτουν 141.903 εκτάρια. 
Δυνατότητα ξεναγήσεων και
πεζοπορίας με φυσικούς
ξεναγούς. 
Δυνατότητα υποστήριξης
ιδιωτικών υπηρεσιών για
προσβασιμότητα ατόμων με
ειδικές ανάγκες.

https://whc.unesco.org/en/list/1
237

Οροσειρά

Οι Δολομίτες
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Καμπανία

Το ακίνητο καταλήφθηκε για πρώτη φορά κατά την Παλαιολιθική περίοδο
και παρουσιάζει στοιχεία συνεχούς ανθρώπινης κατοχής για αρκετές
χιλιετίες μέχρι σήμερα, και είναι αρμονικά ενσωματωμένο στο φυσικό
έδαφος και στο οικοσύστημα.Η τοποθεσία καταλήφθηκε για πρώτη φορά
από την Παλαιολιθική έως τη Νεολιθική εποχή με την κατάληψη των
φυσικών σπηλαίων που εντάθηκε από τον 8ο αιώνα, όταν η πόλη άρχισε να
υπερβαίνει τα όρια των αμυντικών τειχών που χρονολογούνται στη
Ρωμαϊκή Εποχή και κατασκευάστηκαν σε όλο το τμήμα της πόλης.
Ονομάζεται Civita. Ένας ρωμανικός καθεδρικός ναός χτίστηκε στη Civita
μεταξύ των δύο Sassi τον 13ο αιώνα.

Η μορφολογία του εδάφους, που
χαρακτηρίζεται από βαθιές
χαράδρες και γυμνά ορεινά
οροπέδια, ενσωματωμένα με
αρχαίες υπόσκαφες εκκλησίες,
μονοπάτια βοσκών που
χαρακτηρίζονται από πηγάδια και
οχυρωμένες αγροικίες,
σχηματίζουν ένα από τα πιο
υποβλητικά τοπία της Μεσογείου.

Σπίτια, εκκλησίες και
μοναστήρια 

Basilicata

Το Sassi και το πάρκο των
εκκλησιών Rupestrian της
Matera

Λόγω της μακράς και
πολύπλοκης λιθογενετικής και
ορογενετικής ιστορίας, μπορούν
να διακριθούν διάφορες
λιθοστρωματογραφικές ενότητες
με τη μορφή παρειών ή/και
ακανόνιστων ακολουθιών.
Μπορούμε να βρούμε
μεσοζωικούς ασβεστόλιθους και
δολομίτες ηλικίας 130
εκατομμυρίων ετών.

Στο Γεωπάρκο, ο μεγάλος αριθμός γεωτόπων, μοναδικών και επιστημονικά
πολύτιμων, καθώς και η γεωποικιλότητά τους, επιβεβαιώνουν τη συνέπεια
της γεωλογικής κληρονομιάς αυτής της περιοχής στη νότια Ιταλία. Η
περιοχή αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα τόσο ανθρακικά όσο και
πυριτοκλαστικά. Η περιοχή ανήκει στη ζώνη αναδίπλωσης και ώθησης των
Νοτίων Απεννίνων, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ του ύστερου Κρητιδικού
και του Πλειστόκαινου ως συνέπεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής πλάκας και της εξάπλωσης της
Τυρρηνικής ωκεάνιας λεκάνης. 

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις
για τη φύση, ώστε να αναπτύξουν τη
συστημική σκέψη, την κριτική σκέψη,
την ανοιχτότητα και το σεβασμό στη
διαφορετικότητα. 

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την περιοχή, να αναπτύξουν
συστημική σκέψη, κριτική σκέψη,
ανοιχτό πνεύμα, σεβασμό στη
διαφορετικότητα και επίγνωση
των τρόπων με τους οποίους
εξελίσσονται οι πολιτισμοί.

Το Sassi και το πάρκο των
εκκλησιών Rupestrian της
Matera, που βρίσκεται στη
νότια ιταλική περιοχή
Basilicata, αποτελείται από ένα
συγκρότημα από σπίτια,
εκκλησίες, μοναστήρια και
ερημητήρια χτισμένα στις
φυσικές σπηλιές της Murgia. Σε
έκταση 1.016 εκταρίων, αυτός
ο αξιόλογος και ανέπαφος
τρωγλοδυτικός οικισμός
περιλαμβάνει περισσότερες
από χίλιες κατοικίες και μεγάλο
αριθμό καταστημάτων και
εργαστηρίων. 

https://www.unesco.benicultur
ali.it/en/projects/the-sassi-and-
the-park-of-the-rupestrian-
churches-of-matera/

Το Γεωπάρκο βρίσκεται στην
επαρχία Σαλέρνο της
Καμπανίας και καταλαμβάνει
ολόκληρη την επικράτεια του
Εθνικού Πάρκου του Cilento και
του Vallo di Diano. 
Διατίθενται ξεναγήσεις. Μερική
προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες.

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Εθνικός Δρυμός

Cilento, Vallo di Diano και
Εθνικό Γεωπάρκο Alburni 
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Απουλία

Ο χώρος αποτελείται από δύο ξεχωριστά στοιχεία, που περιέχουν
εξαιρετικά απομεινάρια που χρονολογούνται από την ελληνική και τη
ρωμαϊκή εποχή: Η Νεκρόπολη της Παντάλικας περιέχει πάνω από 5.000
τάφους λαξευμένους στο βράχο κοντά σε ανοιχτά λατομεία πέτρας, οι
περισσότεροι από τους οποίους χρονολογούνται από τον 13ο έως τον 7ο
αιώνα π.Χ. Στην περιοχή σώζονται επίσης απομεινάρια της βυζαντινής
εποχής, κυρίως τα θεμέλια του Ανακτόρων (Πριγκίπικο). 
 Το άλλο τμήμα του ακινήτου, οι Αρχαίες Συρακούσες, περιλαμβάνει τον
πυρήνα της ίδρυσης της πόλης ως Ορτυγία από Έλληνες από την Κόρινθο
τον 8ο αιώνα π.Χ. 
 Η τοποθεσία της πόλης, την οποία ο Κικέρων περιέγραψε ως «η μεγαλύτερη
ελληνική πόλη και η πιο όμορφη από όλες», διατηρεί λείψανα όπως ο ναός
της Αθηνάς (5ος αιώνας π.Χ., αργότερα μετατράπηκε σε καθεδρικό ναό), ένα
ελληνικό θέατρο, ένα Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, φρούριο και πολλά άλλα. Πολλά
υπολείμματα μαρτυρούν την ταραγμένη ιστορία της Σικελίας, από τους
Βυζαντινούς έως τους Βουρβόνους, που διανθίζονται με τους
Αραβομουσουλμάνους, τους Νορμανδούς, τον Φρειδερίκο Β΄ της
δυναστείας των Χοενστάουφεν (1197–1250), τις Αραγονές και το Βασίλειο
των Δύο Σικελιών.

Η Pantalica είναι μια από τις
μεγαλύτερες νεκρόπολεις της
Ευρώπης. Υπάρχουν περισσότεροι
από 5.000 τάφοι που είναι
σπηλαιωμένοι στο βράχο και
χρονολογούνται από διαφορετικές
περιοχές και πληθυσμούς. Οι
Συρακούσες/Παντάλιτσα
αποτελούν μια αξιοσημείωτη
μαρτυρία των πολιτισμών της
Μεσογείου ανά τους αιώνες. 

Αρχαιολογικός χώρος

Συρακούσα, Σικελία 

Οι Συρακούσες και η
Βραχώδης Νεκρόπολη
της Παντάλικας

Τα trulli του Alberobello
αντιπροσωπεύουν μια
οικοδομική παράδοση από
ξερολιθιά, αρκετών χιλιάδων
ετών, που συναντάται σε όλη την
περιοχή της Μεσογείου.
Διάσπαρτοι αγροτικοί οικισμοί
υπήρχαν στην περιοχή του
σημερινού Alberobello πριν από
περίπου χίλια χρόνια. 

Οι Τρούλοι, ασβεστολιθικές κατοικίες που βρέθηκαν στη νότια περιοχή
της Απουλίας, είναι αξιοσημείωτα παραδείγματα κατασκευής γυψοσανίδας
(χωρίς κονίαμα), μια προϊστορική τεχνική δόμησης που χρησιμοποιείται
ακόμα σε αυτήν την περιοχή. Οι τρούλοι είναι κατασκευασμένοι από
ελαφρώς επεξεργασμένους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους που συλλέγονται
από γειτονικά χωράφια. Χαρακτηριστικά, διαθέτουν πυραμιδικές, θολωτές
ή κωνικές στέγες χτισμένες από πλάκες ασβεστόλιθου με αυλάκια.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την πόλη και την περιοχή της
Μεσογείου, έτσι ώστε να αναπτύξουν
τη συστημική σκέψη, την κριτική
σκέψη, την ανοιχτότητα και το
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
την πόλη και την περιοχή της
Μεσογείου, έτσι ώστε να
αναπτύξουν τη συστημική σκέψη,
την κριτική σκέψη, το άνοιγμα και
το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η τοποθεσία των Συρακουσών
και η Βραχώδης Νεκρόπολη
της Παντάλικας στη μεσογειακή
ακτή της νοτιοανατολικής
Σικελίας αποτελείται από δύο
ξεχωριστά στοιχεία, την
ιστορική πόλη των αρχαίων
Συρακουσών και τη νεκρόπολη
της Παντάλικας. Προσβάσιμο
με μέσα μαζικής μεταφοράς.
Διατίθενται ιδιωτικές
ξεναγήσεις σε διάφορες
γλώσσες. Κάλυψη μέτρων
ασφαλείας.

https://whc.unesco.org/en/list/
1200/

Οι Τρούλοι βρίσκονται στο
Αλμπερομπέλο της Απουλίας. 
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. Διατίθενται
ιδιωτικές ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας.

http://whc.unesco.org/en/list/78
7

Οικισμοί

Οι Τρούλοι του
Αλμπερομπέλο

95

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Πάντοβα, Βένετο

Αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα κτιρίων εκτείνεται στη γύρω ύπαιθρο από
το Βασιλικό Παλάτι στην «Περιοχή Διοίκησης» του Τορίνο για να
περιλαμβάνει πολλές εξοχικές κατοικίες και κυνηγετικές κατοικίες που
αναπτύχθηκαν για διοικητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς μέσα και γύρω
από το Τορίνο από τους δούκες της Σαβοΐας από το 1562.

Οι κατοικίες του Βασιλικού Οίκου
της Σαβοΐας είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγμα ευρωπαϊκής
μνημειακής αρχιτεκτονικής και
πολεοδομίας τον 17ο και 18ο
αιώνα.
 Εξάλλου, η μνημειακή
αρχιτεκτονική και η πολεοδομία
των Κατοικιών του Βασιλικού
Οίκου της Σαβοΐας είναι μαρτυρία
της πληθωρικής ιδιοφυΐας της
τέχνης και αρχιτεκτονικής του
Μπαρόκ και του Ύστερου Μπαρόκ
και αντικατοπτρίζει την ανταλλαγή
των ανθρώπινων αξιών σε όλη την
Ευρώπη κατά τη διάρκεια του
«επεισοδίου μπαρόκ» του 17ου
και 18ου αιώνα.

Βασιλικοί Οίκοι

Τορίνο, Πιεμόντε 

Κατοικίες του Βασιλικού
Οίκου της Σαβοΐας 

Ο Βοτανικός Κήπος της Πάντοβα
είναι ο αρχικός βοτανικός κήπος
της Ευρώπης και
αντιπροσωπεύει τη γέννηση της
βοτανικής επιστήμης, των
επιστημονικών ανταλλαγών και
της κατανόησης της σχέσης
μεταξύ φύσης και πολιτισμού.
Αντιπροσώπευσε πηγή
έμπνευσης για πολλούς άλλους
κήπους στην Ιταλία και σε
ολόκληρη την Ευρώπη και
επηρέασε τόσο τον
αρχιτεκτονικό όσο και τον
λειτουργικό σχεδιασμό τους.

Ο πρώτος βοτανικός κήπος στον κόσμο δημιουργήθηκε στην Πάντοβα το
1545. Διατηρεί ακόμη την αρχική του διάταξη – ένα κυκλικό κεντρικό
οικόπεδο, που συμβολίζει τον κόσμο, που περιβάλλεται από ένα δαχτυλίδι
νερού. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα στοιχεία, κάποια αρχιτεκτονικά
(διακοσμητικές είσοδοι και κιγκλιδώματα) και κάποια πρακτικά (αντλητικές
εγκαταστάσεις και θερμοκήπια). Συνεχίζει να υπηρετεί τον αρχικό του
σκοπό ως κέντρο επιστημονικής έρευνας.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις
για τη φύση και τα φυτά, έτσι ώστε
να αναπτύξουν τη συστημική σκέψη,
την κριτική σκέψη, τη διαφάνεια και
το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για
τη Σαβοΐα και την ιταλική ιστορία.
να αναπτύξουν τη συστημική
σκέψη, την κριτική σκέψη, τη
διαφάνεια και τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα.

Οι κατοικίες του Βασιλικού
Οίκου της Σαβοΐας
περιλαμβάνουν μια μεγάλη
σειριακή επιγραφή κτημάτων
που περιλαμβάνει 22 παλάτια
και βίλες μέσα και γύρω από το
Τορίνο.Προσβάσιμο με μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Διατίθενται ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. 
Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες

https://whc.unesco.org/en/list/
823

Βρίσκεται στην Πάντοβα. 
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. 
 Διατίθενται ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας. 
 Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες

http://whc.unesco.org/en/list/82
4

Βοτανικός Κήπος

Βοτανικός Κήπος της
Πάντοβας 
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Ούμπρια

Το Cinque Terre αναφέρεται σε έγγραφα που χρονολογούνται στον 11ο
αιώνα. Το Monterosso και η Vernazza εγκαταστάθηκαν πρώτα και τα άλλα
χωριά αναπτύχθηκαν αργότερα, ενώ ήταν εντός της επικράτειας της
Δημοκρατίας της Γένοβας. Τον 16ο αιώνα, οι κάτοικοι ενίσχυσαν τα
υπάρχοντα οχυρά και έχτισαν νέους αμυντικούς πύργους για να
υπερασπιστούν την περιοχή από τις επιθέσεις των Τούρκων. Το Cinque
Terre γνώρισε οικονομική παρακμή από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα
ανακάμπτοντας όταν κατασκευάστηκε ένα οπλοστάσιο στη Λα Σπέτσια και
απέκτησε σιδηροδρομική σύνδεση με τη Γένοβα. Ο σιδηρόδρομος οδήγησε
σε μετανάστευση από την περιοχή και παρακμή των παραδοσιακών
βιομηχανιών έως ότου η ανάπτυξη του τουρισμού από τη δεκαετία του
1970 και μετά έφερε κάποια ευημερία.

Η Ριβιέρα παρουσιάζει μια σημαντική
ανταλλαγή ανθρώπινων αξιών, με την
πάροδο του χρόνου ή σε μια
πολιτιστική περιοχή του κόσμου,
στον τομέα των αρχιτεκτονικών
εξελίξεων ή στην τεχνολογία, στις
μνημειακές τέχνες, στον αστικό
σχεδιασμό και τον σχεδιασμό του
τοπίου. 
 Είναι ένα αξιόλογο παράδειγμα ενός
τύπου κατασκευής, αρχιτεκτονικού ή
τεχνολογικού συνόλου ή ενός τοπίου
που δείχνει μια σημαντική στιγμή της
ανθρώπινης ιστορίας. 

Εθνικός Δρυμός

Λιγουρία

Cinque Terre

Ο καταρράκτης Marmore είναι
μοναδικός γιατί το άλμα του στα
165 μέτρα είναι το υψηλότερο
στην Ευρώπη. Είναι μοναδικό
γιατί ένα πραγματικό ποτάμι, το
Βελίνο, ξεχύνεται σε ένα άλλο
μεγάλο ποτάμι, το Νερά. Το
μεγαλύτερο μέρος του
ανοίγματος του καταρράκτη
είναι ένα γεγονός και προσδοκία
από τους επισκέπτες είναι η
ευκαιρία να βιώσουν την
εμπειρία ένός εξοπλισμένου
πάρκου.

Είναι ένας τεχνητός καταρράκτης που δημιουργήθηκε από τους αρχαίους
Ρωμαίους. Το συνολικό του ύψος είναι 165 μέτρα (541 πόδια),
καθιστώντας τον τον δεύτερο ψηλότερο καταρράκτη στον κόσμο. Η πηγή
του είναι ένα τμήμα των υδάτων του ποταμού Velino (το υπόλοιπο μέρος
του ποταμού ρέει σε υδροηλεκτρικό σταθμό), αφού ρέει μέσω της λίμνης
Piediluco κοντά στην κοινότητα Marmore (ιταλικά). Χύνεται στην κοιλάδα
που σχηματίζεται από τον ποταμό Νερά.

Η γύρω περιοχή, η κοιλάδα των
Νερών είναι πλούσια σε ιστορία,
πολιτισμό, φύση και ευχάριστες
γαστρονομικές εκπλήξεις. Έτσι, οι
επισκέπτες θα αποκτήσουν γνώσεις
για την ιστορία και τη φύση της
περιοχής, θα αναπτύξουν κριτική
σκέψη και θα σεβαστούν τη
διαφορετικότητα.

Οι επισκέπτες έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν
γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με
τον μεσογειακό πολιτισμό και τη
φύση, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη
συστημική σκέψη, την κριτική
σκέψη, την ανοιχτότητα και το
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Το Cinque Terre είναι μια
παράκτια περιοχή στη
Λιγουρία, στα βορειοδυτικά
της Ιταλίας. Βρίσκεται στα
δυτικά της επαρχίας Λα
Σπέτσια και περιλαμβάνει
πέντε χωριά.   Προσβάσιμο με
μέσα μαζικής μεταφοράς
(τρένο και φέρι μποτ). Η
πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι
περιορισμένη. 
 Διατίθενται ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας. Αξιολόγηση
για άτομα με ειδικές ανάγκες

http://www.parconazionale5te
rre.it/Eindex.php

Βρίσκεται 7,7 χλμ. από το Terni,
πρωτεύουσα της επαρχίας της
ιταλικής περιοχής της Ούμπρια.
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. Διατίθενται
ξεναγήσεις σε διάφορες
γλώσσες. Κάλυψη μέτρων
ασφαλείας. Προσβασιμότητα
για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Απαιτείται εισιτήριο.

https://www.cascatadellemarmo
re.info/

Εθνικός Δρυμός

Marmore Falls
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Noto, Σικελία

Η Ραβέννα ήταν η έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα και στη
συνέχεια της Βυζαντινής Ιταλίας μέχρι τον 8ο αιώνα. Διαθέτει μια μοναδική
συλλογή παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών και μνημείων που
κατασκευάστηκαν τον 5ο και 6ο αιώνα. Επιδεικνύουν μεγάλη καλλιτεχνική
ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός υπέροχου μείγματος
ελληνορωμαϊκής παράδοσης, χριστιανικής εικονογραφίας και ανατολίτικων
και δυτικών στυλ.

Τα Παλαιοχριστιανικά Μνημεία της
Ραβέννας δεν έχουν συναγωνισμό
λόγω των κρίσιμων στοιχείων που
παρέχουν για καλλιτεχνικές και
θρησκευτικές σχέσεις και επαφές σε
μια σημαντική περίοδο της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας. Τα
ψηφιδωτά είναι από τα καλύτερα
σωζόμενα παραδείγματα αυτής της
μορφής τέχνης στην Ευρώπη και
έχουν αυξημένη σημασία λόγω της
ανάμειξης δυτικών και ανατολικών
μοτίβων και τεχνικών.

Εκκλησία

Ραβέννα, Εμίλια Ρομάνια 

Παλαιοχριστιανικά
μνημεία της Ραβέννας 

Οι πόλεις του Ύστερου Μπαρόκ
του Val di Noto
αντιπροσωπεύουν την
κορύφωση και την τελική άνθηση
της τέχνης του μπαρόκ στην
Ευρώπη.

Οι Πόλεις του Ύστερου Μπαρόκ του Val di Noto αποτελούνται από
στοιχεία οκτώ πόλεων που βρίσκονται στη νοτιοανατολική Σικελία. Όλα
ξαναχτίστηκαν μετά το 1693 πάνω ή δίπλα σε πόλεις που υπήρχαν την
εποχή του σεισμού που έγινε εκείνη τη χρονιά. Αντιπροσωπεύουν ένα
σημαντικό συλλογικό εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε
υψηλό επίπεδο αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων.
Διατηρώντας το στυλ του ύστερου μπαρόκ της εποχής, απεικονίζουν
επίσης χαρακτηριστικές καινοτομίες στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την
αστική δόμηση.

Κριτική σκέψη; Παγκόσμια ιθαγένεια,
ανεκτικότητα, διαφάνεια, σεβασμός 
 ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση,
ευαισθητοποίηση για την τέχνη και
την αρχιτεκτονική

Κριτική σκέψη; Παγκόσμια
ιθαγένεια, ανεκτικότητα,
διαφάνεια, σεβασμός 
 ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση, η σημασία
της θρησκείας στην κοινότητα και
η ευαισθητοποίηση για την τέχνη
και την αρχιτεκτονική

Βρίσκεται στη Ραβέννα, στη
βορειοανατολική Ιταλία.
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. Διατίθενται
ξεναγήσεις σε διάφορες
γλώσσες. Κάλυψη μέτρων
ασφαλείας. Προσβασιμότητα
για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Απαιτείται εισιτήριο εισόδου.

https://whc.unesco.org/en/list/
788

Βρίσκεται στη Νοτιοανατολική
Σικελία. 
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. 
 Διατίθενται ξεναγήσεις σε
διάφορες γλώσσες. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας. 
Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες.

http://whc.unesco.org/en/list/10
24

Μνημείο

Πόλεις του Ύστερου
Μπαρόκ του Val di Noto
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Πίζα, Τοσκάνη

Χτισμένη στη θέση ενός ετρουσκικού οικισμού, η Φλωρεντία, το σύμβολο
της Αναγέννησης, απέκτησε οικονομική και πολιτιστική υπεροχή υπό τους
Μεδίκους τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Τα 600 χρόνια εξαιρετικής
καλλιτεχνικής του δραστηριότητας μπορεί να δει κανείς πάνω απ' όλα στον
καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα (Santa Maria del Fiore), την εκκλησία της
Santa Croce, το Uffizi και το Παλάτι Pitti, έργο μεγάλων δασκάλων όπως ο
Giotto, ο Brunelleschi, ο Botticelli, και ο Μιχαήλ Άγγελος.

Από τον δέκατο πέμπτο αιώνα, η
Φλωρεντία άσκησε κυρίαρχη
επιρροή στην ανάπτυξη της
αρχιτεκτονικής και των μνημειακών
τεχνών – πρώτα στην Ιταλία και σε
ολόκληρη την Ευρώπη: οι
καλλιτεχνικές αρχές της
Αναγέννησης καθορίστηκαν εκεί από
τις αρχές του 15ου αιώνα από τους
Brunelleschi, Donatello και Masaccio.
. Στο περιβάλλον της Φλωρεντίας
σχηματίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν
δύο οικουμενικές ιδιοφυΐες των
τεχνών – ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και
ο Μιχαήλ Άγγελος.  Η Φλωρεντία, μια
πρώτης τάξεως οικονομική και
πολιτική δύναμη στην Ευρώπη από
τον 14ο έως τον 17ο αιώνα.

Μνημείο

Φλωρεντία, Τοσκάνη

Ιστορικό Κέντρο της
Φλωρεντίας

Τα μνημεία της Πλατείας
Θαυμάτων επηρέασαν την
αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη
των μνημειακών τεχνών στην
Ευρώπη σε διάφορες εποχές.
Είναι ένα εξωπραγματικό
παράδειγμα χριστιανικής
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και
ένα παράδειγμα του «στυλ
Πισάν» που επηρέασε όλη την
Ευρώπη.

Η πλατεία του καθεδρικού ναού της Πίζας αντιπροσωπεύει το
καλύτερο παράδειγμα του ρωμανικού στυλ της Πίζας μέσα από τη
μεγαλοπρέπεια και την τελειότητά της, μια αρμονική συγχώνευση
κλασικών, παλαιοχριστιανικών, λομβαρδικών και ανατολικών μοτίβων. 
 Τα κτίρια, χτισμένα τον XI και il XIV αιώνα, διατηρούν μια κομψή
ενότητα τοποθετώντας 4 μνημεία στο ίδιο τετράγωνο, το οποίο έχει
ονομαστεί: "Πλατεία Θαυμάτων".

Κριτική σκέψη; Παγκόσμια
ιθαγένεια, ανεκτικότητα, διαφάνεια,
σεβασμός 
 ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση,
ευαισθητοποίηση για την τέχνη και
την αρχιτεκτονική

Κριτική σκέψη; Παγκόσμια
ιθαγένεια, ανεκτικότητα,
διαφάνεια, σεβασμός 
 ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση,
ευαισθητοποίηση για την τέχνη
και την αρχιτεκτονική

Βρίσκεται στο κέντρο της
Φλωρεντίας, στην Τοσκάνη. 
 Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. 
 Διατίθενται ξεναγήσεις.
Καλύπτονται μέτρα ασφαλείας. 
 Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες.

http://whc.unesco.org/en/list/1
74

Βρίσκεται στην Πίζα της Τοσκάνης.
Προσβάσιμο με μέσα μαζικής
μεταφοράς. 
 Διατίθενται ξεναγήσεις. Κάλυψη
μέτρων ασφαλείας. 
 Προσβασιμότητα για άτομα με
ειδικές ανάγκες. 
 Απαιτείται εισιτήριο εισόδου.

https://www.opapisa.it/
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Μπολόνια, Εμίλια Ρομάνια 

Το Εθνικό Πάρκο Val grande δημιούργησε στη Vogogna το «Geolab», κέντρο
επισκεπτών αφιερωμένο στο γεωπάρκο και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά
του Val Grande. Είναι ένας χώρος εξοπλισμένος με όργανα παρατήρησης
για τη μελέτη και διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τις Επιστήμες της
Γης. Είναι επίσης εξοπλισμένο με μια συλλογή από λεπτές τομές των κύριων
πετρωμάτων της περιοχής και συλλεγμένα ορυκτολογικά και λιθολογικά
κομμάτια. Οι διαδραστικές συσκευές απεικονίζουν τα κύρια θέματα που
σχετίζονται με τη γεωλογία αυτού του σημαντικού αλπικού τομέα. 

Η επιστημονική συνάφεια των
γεωλογικών πτυχών συγχωνεύεται
με την επιρροή που η γεωλογική
καλούπι είχε πάντα, και συνεχίζει να
έχει, στον ανθρώπινο πολιτισμό. Η
γεωλογική σημασία αυτής της
περιοχής συνδέεται με τις
διαδικασίες σχηματισμού των
Άλπεων, οι οποίες έχουν
παραμορφώσει τον φλοιό της γης
έτσι ώστε να αναδειχθούν τα
βαθύτερα μέρη: εδώ είναι ένα από
τα πιο εντυπωσιακά τμήματα του
φλοιού της γης, μέσα στο οποίο
είναι ακόμη δυνατό για να δείτε το
σύστημα ισχύος ενός απολιθωμένου
υπερηφαιστείου, από τα πιο
επιφανειακά πετρώματα της
καλντέρας σε βάθος 25 χλμ.

Εθνικός Δρυμός

Πιεμόντε

Sesia, Γεωπάρκο Val grande 

Η έκταση των στοών της
Μπολόνια τις καθιστά αρκετά
μοναδικές στον κόσμο και
μάλιστα έχουν ανακηρυχθεί
μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Οι
στεγασμένοι διάδρομοι
χτίστηκαν μεταξύ 1200 και 1900
και αποτελούν έναν
ενδιαφέροντα τρόπο να μάθετε
πώς άλλαξε αυτή η πόλη με την
πάροδο του χρόνου.

Η σειριακή ιδιοκτησία αποτελείται από δώδεκα συστατικά μέρη που
αποτελούνται από σύνολα στοών και τους περιβάλλοντες δομημένους
χώρους τους, τα οποία βρίσκονται εντός του Δήμου της Μπολόνια από
τον 12ο αιώνα έως σήμερα. Τα εν λόγω σύνολα στοών θεωρούνται τα
πιο αντιπροσωπευτικά μεταξύ των στοών της πόλης, τα οποία
καλύπτουν συνολική έκταση 62 χιλιομέτρων. Ορισμένες από τις στοές
είναι κατασκευασμένες από ξύλο, άλλες από πέτρα ή τούβλα, καθώς και
από οπλισμένο σκυρόδεμα, καλύπτοντας δρόμους, πλατείες, μονοπάτια
και πεζοδρόμια, είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές ενός δρόμου.

Κριτική σκέψη; Παγκόσμια
ιθαγένεια, ανεκτικότητα, διαφάνεια,
σεβασμός 
 ποικιλομορφία, διαπολιτισμική
κατανόηση· ιστορική, καλλιτεχνική
και θρησκευτική γνώση,
ευαισθητοποίηση για την τέχνη και
την αρχιτεκτονική

Οι επισκέπτες μπορούν να
αποκτήσουν επιστημονικές
γνώσεις για τη φύση και τα φυτά,
έτσι ώστε να αναπτύξουν τη
συστημική σκέψη, την κριτική
σκέψη, τη διαφάνεια και το
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό
Πιεμόντε, σε μια περιοχή που
εκτείνεται από τη λίμνη
Ματζόρε μέχρι τα σύνορα με
την Ελβετία, μέχρι τη Μόντε
Ρόζα στα σύνορα με τη Βαλ ντ'
Αόστα.Προσβάσιμο με τρένο
και αυτοκίνητο.
 Το Γεωπ άρκο είναι ανοιχτό με
κράτηση μόνο για σχολικές
ομάδες και ομάδες μελετητών.
Ξεναγήσεις ή/και χρήση
αυτοχρήσης σύμφωνα με
συγκεκριμένες συμφωνίες και
συμβάσεις.

https://www.illagomaggiore.co
m/en_US/home

Βρίσκεται στο κέντρο της
Μπολόνια, Βόρεια Ιταλία. 
 Προσβάσιμο με δημόσια μέσα
μεταφοράς. Καλύπτονται μέτρα
ασφαλείας. Προσβάσιμο για ΑΜΕΑ.

https://whc.unesco.org/en/list/1650
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