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Technology

Service
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To
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είναι ένας χάρτης φτιαγμένος αποκλειστικά
για την πόλη και το Νομό Σερρών.
Είναι το πιο χρηστικό «εργαλείο»
που μπορείς να έχεις στα χέρια σου, για να γνωρίσεις
και να εξοικειωθείς αμέσως μετά την άφιξή σου.
Ο χάρτης αυτός δημιουργήθηκε από την ομάδα του
www.foititisonline.gr του μοναδικού
City & Life Guide με έδρα το Ν. Σερρών.
Μελετώντας τον χάρτη και πληκτρολογώντας
www.foititisonline.gr
μπορείς να εξερευνήσεις την πόλη των Σερρών
αλλά και το Νομό μας, μέσα από «must see»
καταστάσεις που σίγουρα πρέπει να ζήσεις.
Εξερεύνησε το Life Guide μας, επισκέψου
τα κορυφαία αξιοθέατα που σου προτείνουμε
και μάθε τι πρέπει να κάνεις και πού να πας στις Σέρρες.
Και να θυμάσαι:
αν είναι στη λίστα του City & Life Guide μας,
τότε είναι σίγουρα στα SOS θέματα!!!

Fun

32

33

Καλωσήλθες στην πόλη των Σερρών!
Team

Έκδοση BN Group Marketing Agency 2019-2020 - Τεύχος 1

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των στοιχείων του Φοιτητικού Χάρτη CITY & LIFE GUIDE MAP διατίθεται δωρεάν στο κοινό αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή,
αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο. Καθώς και η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που
περιέχονται στον χάρτη με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο), η πώληση, μετάδοση, διανομή,
έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download) και μετάφραση, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του χάρτη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.
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Technology
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Σχολές & Τµήµατα ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου Ελλάδος
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Σχολή Επιστηµών Σχεδιασµού
Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
(Σέρρες)

Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός του Τµήµατος είναι η προαγωγή της
επιστήµης της θεωρίας και της πρακτικής
της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων,
τόσο µε αναλογικά όσο και µε ψηφιακά
µέσα, µε παράλληλη ανάπτυξη των εφαρµοσµένων τεχνών και του σχεδιασµού (design)
επίπλου, βιοµηχανικών και διακοσµητικών
αντικειµένων, τα οποία συγκροτούν τον
εσωτερικό χώρο.
Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49337 (Γραµµατεία)
Ε. decor@teiser.gr
Τ.Κ. 62124
Σχολή Μηχανικών
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
(Σέρρες)
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Γενικές Πληροφορίες
Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τµήµα αποκτούν ευρεία κατάρτιση στους κλάδους της
Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των
Τηλεπικοινωνιών. Το Τµήµα διαθέτει εξαιρετική διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική υποδοµή. Λειτουργεί στο ιδιόκτητο
campus του ∆Ι.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες, έκτασης
250 στρεµµάτων νοτιοανατολικά της πόλης
των Σερρών, σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέµορφο περιβάλλοντα χώρο.
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Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49107 (Γραµµατεία)
Ε. dpt_geomatics@teicm.gr
Τ.Κ. 62124

Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
(Σέρρες)

Γενικές Πληροφορίες
Ο ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να διαχειριστεί την
παραγωγική διαδικασία µε ολιστικό τρόπο,
από τη σύνταξη της ιδέας για ένα αντικείµενο, µέχρι την κατανόηση των απαραίτητων
διεργασιών, για να λειτουργήσει αυτό, και,
από την παραγωγή και βελτιστοποίηση του
αντίστοιχου ολοκληρωµένου στοιχείου, µέχρι και την ενσωµάτωσή του σε µεγαλύτερα
συστήµατα.
Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49124 & 23210 49125
(Γραµµατείες)
FAX. 23210 49285
Ε. mech_eng@teiser.gr
Τ.Κ. 62124
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Γενικές Πληροφορίες
Το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος, κα-

Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών είναι η συµβολή στην προαγωγή των
Οικονοµικών Επιστηµών και η κατάρτιση
οικονοµολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό
στόχο του Τµήµατος αποτελεί η ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η
προετοιµασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων,
καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και
εφαρµογής των κατάλληλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής.
Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49136 (Γραµµατεία)
Ε. tlog@teicm.gr
Τ.Κ. 62124
Τµήµα Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Γενικές Πληροφορίες
Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ∆Ι.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή
την ανάπτυξη ικανών επιστηµόνων στο
αντικείµενο της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων. Σκοπός του Τµήµατος είναι
η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης, της
έρευνας και της διδασκαλίας στα γνωστικά
αντικείµενα που εντάσσονται στο επιστηµονικό πεδίο του Τµήµατος.
Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49135 (Γραµµατεία)
FAX. 23210 49165
Ε. tde@teicm.gr
Τ. 23210 49131 (Πρόεδρος Τµήµατος)
Τ.Κ. 62124

Το www.foititisonline.gr αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή ακαδημαϊκών νέων. Μέσα από τις σελίδες μας μπορείς να μάθεις τα
πάντα για τις σχολές και τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που υπάγονται στην πόλη των Σερρών αλλά και
για το ΤΕΦΑΑ Σερρών, καθώς και για θέματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ζ. Εργαστήρια
Κ. Διοίκηση
Λ. Αμφιθέατρο
Μ. Βιβλιοθήκη
Ν. Σπουδαστική Λέσχη/Ξενώνες

Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49151 & 23210 49119
(Γραµµατείες)
Ε. tpde@teicm.gr & pmtg@teicm.gr
(Γραµµατείας)
Τ. 23210 49315 (Πρόεδρος Τµήµατος)
Ε. head_civil@teicm.gr
(Προέδρου Τµήµατος)
Τ.Κ. 62124

Γενικές Πληροφορίες
Το Τµήµα «Πολιτικών Μηχανικών» του
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.
ΠΑ.Ε) προσφέρει 5-ετές Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών και υποδέχεται πρωτοετείς φοιτητές από το Σεπτέµβριο του 2019.
Σκοπός του Τµήµατος είναι η προαγωγή
της επιστήµης του Πολιτικού Μηχανικού,
η προώθηση της ανώτερης γνώσης και η
εµβάθυνση στην τεχνολογία των έργων,
ικανοποιώντας τις αρχές της βιωσιµότητας
και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στοιχεία επικοινωνίας
∆. Πανεπιστηµιούπολη Σερρών,
Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες
Τ. 23210 49341 (Γραµµατεία)
FAX. 23210 49128 (Γραµµατεία)
Ε. pliroforiki@teicm.gr
Τ.Κ. 62124

Α. Αίθουσες
Β. Αίθουσες
Γ. Εργαστήρια
Δ. Εργαστήρια
Ε. Εργαστήρια

λύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης
και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριµένα τη δηµιουργία και ενηµέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου µε χρήση τοπογραφικών
και φωτογραµµετρικών οργάνων και µεθόδων, µε στόχο την αξιοποίησή του σε µελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδοµίας,
χωροταξίας, κτηµατολογίου, γεωργικής
ανάπτυξης, µε χρήση σύγχρονων µεθόδων
της επιστήµης και αρωγό την πληροφορική.

Ξ. Υποσταθμός
Ο. Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
Π. Κυλικείο
Ρ. Ανοιχτό Θέατρο
Σ. Τμήμα
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Home

Πηγή: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Transfer

Education
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Συγκοινωνίες & Δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

45
ΑΣΤΙΚΑ
Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών
Τ. 23210 22338
Αστικά Γραφεία
T. 23210 23572
Δ. Διονυσίου Σολωμού 22, Σέρρες
W. www.astikoktelserron.gr
Νο 10 T.E.I. µέσω Μεραρχίας
Δευτέρα-Παρασκευή:
7:40 ΠΜ - 9:30 ΜΜ
Σάββατο & Κυριακή:
Δεν Λειτουργεί
Νο 14 Σφαγεία - Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ.
Δευτέρα-Παρασκευή:
7:00 ΠΜ - 9:30 ΜΜ
Σάββατο: 6:45 ΠΜ - 7:50 ΜΜ
Κυριακή: 8:45 ΠΜ - 6:45 ΜΜ
Νο 18 Νοσοκοµείο
Δευτέρα-Σάββατο:
6:45 ΠΜ - 11:10 ΜΜ
Κυριακή: 7:10 ΠΜ - 11:10 ΜΜ
Νο20 Άγιος Ιωάννης - Επτάµυλοι
– Οινούσα
Δευτέρα-Παρασκευή:
6:45 ΠΜ - 9:00 ΜΜ
Σάββατο: 6:45 ΠΜ - 8:30 ΜΜ
Κυριακή: 9:30 ΠΜ - 7:30 ΜΜ
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Πηγή: www.moovitapp.com

ΚΤΕΛ
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών
Τ. 23210 22822
Δ. Απαμείας 2, Σέρρες
W. www.ktelserron.gr
Σέρρες - Θεσσαλονίκη (express)
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07:00 •
08:00 • 09:00 • 10:00 • 11:00 •
12:00 • 13:00 • 14:00 • 15:00 •
16:00 • 17:00 • 18:00 • 19:00
Σάββατο: 09:00 • 11:00 • 12:00 •
15:00 • 17:00 • 19:00
Κυριακή - Αργίες: 12:00 • 14:00
• 15:00 • 16:00 • 17:00 • 18:00 •
19:00 • 20:00
Σέρρες - Θεσσαλονίκη (κοινά)
∆ευτέρα-Παρασκευή: 05:30 •
06:30 • 07:30 • 08:30 • 09:30 •
10:30 • 11:30 • 12:30 • 13:30 •
14:30 • 15:30 • 16:30 • 17:30 •
18:30 • 19:30 • 20:30 • 21:30
Σάββατο: 06:30 • 07:30 • 08:30
• 09:30 • 10:30 • 11:30 • 12:30 •
13:30 • 14:30 • 15:30 • 16:30 •
17:30 • 18:30 • 19:30 • 20:30 •
21:30
Κυριακή – Αργίες: 07:30 • 08:30
• 09:30 • 10:30 • 11:30 • 12:30 •

13:30 • 14:30 • 15:30 • 16:30 •
17:30 • 18:30 • 19:30 • 20:30 •
21:30
Θεσσαλονίκη - Σέρρες (express)
∆ευτέρα-Παρασκευή: 07:30 •08:30
• 09:30 • 10:30 • 11:30 • 12:30 •
13:30 • 14:30 • 15:30 • 16:30 •
17:30 • 18:30 • 19:30 • 20:30
Σάββατo: 11:30 • 14:30 • 16:30 •
17:30 • 19:30
Κυριακή – Αργίες: 14:30 • 15:30•
16:30 • 17:30 • 18:30 • 19:30 •
20:30 • 21:30
Θεσσαλονίκη - Σέρρες (κοινά)
∆ευτέρα-Παρασκευή: 06:00 •
07:00 • 08:00 • 09:00 • 10:00 •
11:00 • 12:00 • 13:00 • 14:00 •
15:00 • 16:00 • 17:00 • 18:00 •
19:00 • 20:00 • 21:00 • 22:00
Σάββατο: 07:00 • 08:00 • 09:00
• 10:00 • 11:00 • 12:00 • 13:00 •
14:00 • 15:00 • 16:00 • 17:00 •
18:00 • 19:00 • 20:00 • 21:00 •
22:00
Κυριακή - Αργίες: 07:00 • 08:00
• 09:00 • 10:00 • 11:00 • 12:00 •
13:00 • 14:00 • 15:00 • 16:00 •
17:00 • 18:00 • 19:00 • 20:00 •
21:00 • 22:00
Σέρρες - Αθήνα
Καθηµερινά: 09:45 • 15:00 • 22:00
Αθήνα - Σέρρες
Καθηµερινά: 09:15 • 15:00 • 22:00
Σέρρες - Καβάλα
∆ευτέρα-Παρασκευή: 06:30 •
10:30 • 15:00 • 17:30
Σάββατο: 10:30 • 15:00 • 17:30
Κυριακή – Αργίες: 15:00 • 17:30
Καβάλα - Σέρρες
∆ευτέρα-Παρασκευή: 07:30 •
10:30 • 15:00 • 18:00
Σάββατο: 07:30 • 15:00 • 18:00
Κυριακή – Αργίες: 15:00 • 18:00
Σέρρες - ∆ράµα
∆ευτέρα-Παρασκευή: 06:30 •
11:00 • 12:50 • 17:00 • 19:00
Σάββατο: 09:00 • 13:00 • 17:00
• 19:00
Κυριακή και Αργίες: 09:00 • 13:00
• 17:00 • 19:00
∆ράµα - Σέρρες
∆ευτέρα-Παρασκευή: 07:15 •
09:00 • 13:15 • 15:00 • 19:00
Σάββατο: 9:00 11:00 • 15:00 •
19:00
Κυριακή και Αργίες: 11:00 • 15:00
• 19:00

Σέρρες - Αλεξανδρούπολη
(Μέσω: Ξάνθης - Κοµοτηνής)
Παρασκευή και Κυριακή: 15:00
• 19:30
Αλεξανδρούπολη - Σέρρες
(Μέσω: Κοµοτηνής - Ξάνθης)
Παρασκευή και Κυριακή: 15:00
• 19:30
Πηγή: www.ktelserron.gr

ΟΣΕ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Σερρών
Τ. 23210 59112
Δ. Λεωφόρος 10ης Μεραρχίας,
Σέρρες
W. www.tickets.trainose.gr/
dromologia
Σέρρες - Θεσσαλονίκη:
11:29 • 20:37
Θεσσαλονίκη - Σέρρες:
5:50 • 15:08
Σέρρες - Κιλκίς: 11:29 • 20:37
Κιλκίς - Σέρρες: 6:26 • 15:41
Σέρρες - Αθήνα: 11:29 • 20:37
Αθήνα - Σέρρες: 06:22 • 23:50
Σέρρες - ∆ράµα: 08:45 • 17:53
∆ράµα - Σέρρες: 10:10 • 19:13
Σέρρες - Ξάνθη: 08:45 • 17:53
Ξάνθη - Σέρρες: 07:36 • 16:33
Σέρρες - Κοµοτηνή: 08:45 • 17:53
Κοµοτηνή - Σέρρες: 07:05 • 15:58
Σέρρες - Αλεξανδρούπολη:
08:45 • 17:53
Αλεξανδρούπολη - Σέρρες:
05:59 • 14:50

Τµήµα Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού Σερρών
(ΤΕΦΑΑ Σερρών)

εκδηλώσεων όπως συνεδρίων, σεµιναρίων, συµποσίων, συναντήσεων αθλητικών
αγώνων, εκθέσεων κτλ. Το 2005 έγινε
ανεξάρτητο τµήµα.

∆. Ιπποκράτους 22, Άγιος Ιωάννης,
Σέρρες
Τ. Κ. 62100
Τ. 23210 67135
FAX. 23210 64806
F. ΤΕΦΑΑ Σερρών - Eπίσηµη σελίδα
W. www.phed-sr.auth.gr
E. info@phed-se.auth.gr

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού Σερρών, βρίσκεται στο βόρειο
τµήµα της πόλης των Σερρών, στον Άγιο
Ιωάννη. Η πρόσβαση µε αυτοκίνητο γίνεται
είτε µέσω του περιφερειακού δρόµου, στο
ύψος του Νοσοκοµείου Σερρών είτε µέσα
από τη πόλη µε κατεύθυνση προς βόρεια.

Πηγή: www.tickets.trainose.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΑΞΙ
Ραδιοταξί Σερρών
Δ. Προέκταση Δογάνης, 62125,
Σέρρες
Τ. 23210 59100
W. www.serrestaxi.gr
Πηγή: www.serrestaxi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Αστυνομική Διεύθυνση:
Τ. 23210 90800
Τμήμα Ασφάλειας:
Τ. 23210 90804
Τμήμα Τροχαίας Σερρών:
Τ. 23210 90809
Δήμος Σερρών:
Τ. 23210 83600 & 23213 50100
Νοσοκομείο Σερρών:
Τ. 23210 94500

Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού Σερρών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το
έτος 1985.
Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδηµαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι
πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του
1989.
Από ιδρύσεως του έχουν εγγραφεί 3.133
φοιτητές και φοιτήτριες και έχει δύναµη
785 φοιτητών/τριών, ενώ έχει χορηγήσει
πτυχία σε 1.350 φοιτητές και φοιτήτριες
(καταµέτρηση 19/1/2012).
Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών είναι ένα από τα
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της πόλης των
Σερρών, που εµφανίζει µια συνεχώς έντονη δυναµική στο χώρο της ανάπτυξης της
αθλητικής επιστήµης µε τη διοργάνωση

Αποστολή του τµήµατος είναι να καλλιεργεί
και να προάγει την επιστήµη της φυσικής
αγωγής και του αθλητισµού µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη έρευνα και
διδασκαλία.
Ακόµη, να παρέχει στους πτυχιούχους
του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους, για
την επιστηµονική και επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία.
Επίσης, να συµβάλλει στην πρόοδο του
ελληνικού αθλητισµού και ταυτόχρονα να
καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το
λαό την αθλητική ιδέα.
Και τέλος, να συµβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σηµασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΤΟΜΕΙΣ
Στο ΤΕΦΑΑ Σερρών υπάρχουν οι ακόλουθοι άτυποι τοµείς: Τοµέας Βιολογίας της
Άσκησης και Αθλητιατρικής, Τοµέας Αγωνιστικών Αθληµάτων, Τοµέας Αναψυχής
και Φυσικής Αγωγής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Γραµµατεία του Τµήµατος στεγάζεται στο
ισόγειο του ∆ιδακτηρίου.
Η θυρίδα λειτουργεί καθηµερινά
11:00 - 13:00.
Τ. 23210 67135
F. 23210 64806 & 2310 991049
Ε. info@phed-sr.auth.gr

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
∆ιδακτήριο
Στο ∆ιδακτήριο στον Άγιο Ιωάννη Σερρών
στεγάζονται η διοίκηση, η γραµµατεία, η
βιβλιοθήκη, τα γραφεία των µελών ∆.Ε.Π.,
Ε.Ε.∆Ι.Π. και συλλόγου φοιτητών/τριών και
το γραφείο σπουδών. Επίσης, γίνονται τα
θεωρητικά µαθήµατα, ορισµένα πρακτικά
µαθήµατα, τα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, οι συνεδριάσεις και οι εκδηλώσεις του Τµήµατος.
Η συγκοινωνία διεξάγεται µε αστικά λεωφορεία προς Άγιο Ιωάννη και Οινούσα.
Αθλητικοί Χώροι
Εδώ διεξάγονται τα πρακτικά µαθήµατα του
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών.
Οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. δίπλα στο
∆ηµοτικό Στάδιο Σερρών περιλαµβάνουν:
Κλειστό Γυµναστήριο Ενόργανης
Γυµναστικής: Τ. 23210 51641
Κλειστό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών:
Τ. 23210 51641
∆ηµοτικό Στάδιο Σερρών:
Τ. 23210 50819
∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆.Α.Κ.)
στην περιοχή Αγίων Αναργύρων
(Κοιλάδα): Τ. 23210 27044
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο, περιοχή Αγίων Αναργύρων, (Κοιλάδα):
Τ. 23210 22140
Κλειστό Γυµναστήριο Οµόνοιας:
Τ.23210 23430
Η συγκοινωνία διεξάγεται µε αστικά λεωφορεία προς Καλύβια, Οµόνοια, Μητρούσι,
Λευκώνα, Τεχνική Σχολή και Βιοµηχανική
περιοχή.

Εξερεύνησε τα καλύτερα
μέρη & αξιοθέατα της πόλης και του Ν. Σερρών
& ζήσε την απόλυτη εμπειρία.
Καταστάσεις που σίγουρα
πρέπει να ζήσεις στις Σέρρες!

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 1ο όροφο του
∆ιδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ.
Ώρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή
7:30-15:00
Πηγή: www.phed-sr.auth.gr

www.foititisonline.gr
*All rights reserved BN Group Marketing Agency
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Things to do

Πηγή: Δήμος Σερρών

Sightseeing
3.Τζιντζιρλί Τζαμί

Ο Πύργος ή Φρούριο του Ορέστη
Κουλά, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα
από τα γνωστότερα αξιοθέατα του
Νομού. Κοσμεί την πόλη των Σερρών
από τον λόφο της Ακρόπολης ή του
Κουλά όπως είθισται να λέγεται από
τους ντόπιους. Χρονολογείται από
τον Ζ’ και ΣΤ’ αιώνα π.Χ. Η χρήση του
είχε ως σκοπό την υπεράσπιση της
πόλης. Για όποιον λοιπόν, αναζητά
μία κοντινή εξόρμηση και επιθυμεί να
συνδυάσει έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο
και μία πολύ όμορφη θέα, ο Κουλάς
αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή. Ο
λόφος του Κουλά απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη, και πέρα από
τη χρήση αυτοκινήτου, ιδανικός τρόπος για τις ηλιόλουστες μέρες, είναι
ο περίπατος.
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2. Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων
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Μία προσπάθεια που ξεκίνησε το
1979, δίνει σε εμάς τη δυνατότητα
να αντιληφθούμε στο έπακρο τη Σαρακατσάνικη φιλοσοφία, τα ήθη, τα
έθιμα και τις φορεσιές. Ένα πολυβραβευμένο μουσείο με ανώτατη τιμή τη
βράβευση ως «Το Ευρωπαϊκό μουσείο της χρονιάς» 1987, ανοίγει τις
πόρτες του και μας προσφέρει απλόχερα κομμάτια από τα Σαρακατσάνικα ήθη και έθιμα. Μέσα θα βρεις
παραδοσιακές Σαρακατσάνικες στολές και φυσικά διάφορα εργαλεία και
προϊόντα, που παραπέμπουν στη Σαρακατσάνικη κουλτούρα. Το μουσείο
βρίσκεται εντός της πόλης.
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Α.Τύμβος Καστά
Τύμβος Καστά
ή απλά λόφος
Καστά
ονομάζεται ο κυκλικός λόφος
στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης
στην Μακεδονία και στις όχθες του
ποταμού Στρυμόνα, σε απόσταση περίπου 900 μέτρων νοτιοανατολικά από
το χωριό Νέα Μεσολακκιά Σερρών.
Είναι επίσης γνωστός ως ο τάφος της
Αμφίπολης, ονομασία που προέρχεται
από το Μακεδονικό ταφικό μνημείο
της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου,
που ανακαλύφθηκε στο εσωτερικό
του λόφου. Στα μέσα του 1950 και
έως την δεκαετία του 1970 είχαν γίνει
ανασκαφές πάνω στην επιφάνεια του
τύμβου από τον αρχαιολόγο Δημήτρη
Λαζαρίδη, ο οποίος ανακάλυψε ένα
σύνολο από λιτούς τάφους που χρονολογούνται από την εποχή του Σιδήρου.
Ο χώρος άρχισε να ανασκάπτεται περιμετρικά ξανά το 2012 από την αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη και αναδείχθηκε στο ευρύ κοινό τον Αύγουστο
του 2014, το χρονικό σημείο όπου
έγιναν και οι αποκαλύψεις των πρώτων
ευρημάτων. Κατά τον Σεπτέμβριο του
2015 και σύμφωνα με την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων της ανασκαφικής
ομάδας στον Τύμβο Καστά ως προς
τις έρευνες που διεξήγαγαν από το
2012 έως το 2014, ανακοινώθηκε
πως το μνημείο κατασκευάστηκε κατά
παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
για τον Ηφαιστίωνα.
Δ. Αμφίπολη, Σερρών
Τ. 2322 032474
Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Β. Αρχαιολογικό
Μουσείο Αμφίπολης
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Για να ολοκληρώσεις την
εμπειρία και
να έχεις μία
συνολική εικόνα από την μοναδικότητα της αρχαίας
Αμφίπολης, ιδανικά θα μπορούσες να
επισκεφθείς το Μουσείο της Αμφίπολης. Λειτουργεί από το 1995 και διαθέτει εκθεσιακό χώρο με αντικείμενα,
αγάλματα και ευρήματα που αφορούν
την Αρχαία Αμφίπολη. Αποτελείται από
6 θεματικές ενότητες, οι οποίες χωρίζονται με χρονολογικά κριτήρια και καλύπτουν περιόδους από τους προϊστορικούς χρόνους, έως και τη Βυζαντινή
εποχή. Η Αμφίπολη απέχει 60 χλμ. από
την πόλη των Σερρών και 90 χλμ. από
την Θεσσαλονίκη. Ο ιδανικότερος τρόπος μετάβασης εκεί είναι οδικώς. Παρόλα αυτά, υπάρχει και η δυνατότητα
μετακίνησης με το Κ.Τ.Ε.Λ.
Τ. 23210 21084
E. khepka@culture.gr
Ωράριο λειτουργίας: Μόνο τους θερινούς μήνες Καθημερινά 8:30 -15:00
Τ. Μουσείου Αμφίπολης:
23220 32474
Ωράριο λειτουργίας:
Χειμερινό: Τρίτη - Κυριακή 8:30-15:00,
Θερινό: Τρίτη - Κυριακή 8:00-20:00
Γενική τιμή εισόδου: 6€, Μειωμένο:3€
*Για τους θερινούς μήνες, ισχύει μειωμένο εισιτήριο για όλους.
Γ. Το Λιοντάρι της Αμφίπολης
Από τα ιστορικά αξιοθέατα
του αρχαιολογικού πάρκου
της Αμφίπολης, σίγουρα
θα ξεχωρίσεις
το
λιοντάρι
της. Με συνολικό ύψος 8 μέτρα, είναι

Δ. Λίμνη Κερκίνη
Ίσως το πιο
γνωστό
αξιοθέατο
του
νομού
μας
είναι η λίμνη
Κερκίνη. Ένας επίγειος παράδεισος,
συνδυασμός της μάνας γης και της ανθρώπινης δραστηριότητας, που στολίζει το βόρειο μέρος του νομού μας και
αναμφισβήτητα αποτελεί παγκόσμιο
σημείο αναφοράς. Η λίμνη απέχει 35
χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών.
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση μέσω
ΚΤΕΛ από τις Σέρρες ή με τρένο, το
οποίο θα σε αφήσει στη Λιβαδειά, που
απέχει μόλις 1χλμ. από την Κερκίνη. Ο
τρόπος που σου προτείνουμε είναι το
Ι.Χ. από τον δρόμο του Λιθότοπου, για
να έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις
το φράγμα του Ποταμού Στρυμόνα και
να κάνεις το γύρο της λίμνης.
Τ. 694 546 5619
E. info@varkada.gr
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Κέντρο πληροφόρησης:
Καθημερινά 8:00-16:00 και Σαββαττοκύριακα 10:00-14:00
Ε. Σπήλαιο Αλιστράτης
Ένα από τα
ομορφότερα
Σπήλαια της
Ευρώπης είναι
αυτό που θα
συναντήσεις
στην Αλιστράτη. Σε απόσταση μόλις
50 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης
των Σερρών, σε περιμένουν 3χλμ.
απίστευτα όμορφης διαδρομής, 60μ.
κάτω από τη γη, διαθέσιμα προς εξερεύνηση. Σε απόσταση 250μ. από το
νότιο μέρος της εισόδου του Σπηλαίου, περνά η σιδηροδρομική γραμμή
Σερρών-Δράμας. Επίσης, μπορείς να
φτάσεις εκεί οδικώς ή μέσω Κ.Τ.Ε.Λ.,
αφού πρώτα μεταβείς από την πόλη
τον Σερρών στη Ν. Ζίχνη.
Τ. 23240-82045
Ε. info@alistraticave.gr
Ωράριο Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος: Δευτέρα-Κυριακή 9:00-19:00
Οκτώβριος - Απρίλιος: Δευτέρα-Κυριακή 9:00-17:00
Ζ. Οχυρό Ρούπελ
Το
Ρούπελ
θεωρείται ένα
από τα σημαντικότερα
οχυρά κατά
της Γερμανικής επίθεσης. Με το πέρασμα του χρόνου αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα του Νομού
Σερρών. Η ιστορία που κρύβεται σε
κάθε γωνιά του Οχυρού, αναμφισβήτητα, προκαλεί τον επισκέπτη να το
εξερευνήσει και να μάθει τα γεγονότα
εκείνης της εποχής. Το Οχυρό του
Ρούπελ βρίσκεται στο δρόμο Σιδηροκάστρου – Προμαχώνα, στα δεξιά λίγο
πριν το τελωνείο. Απέχει 7χλμ. από την
γέφυρα του Στρυμόνα στο Νέο Πετρίτσι και 44χλμ. από τις Σέρρες.
Τ. 23210 95102
Ωράριο Λειτουργίας:
Χειμερινή Περίοδος:
Εργάσιμες 9:00 -13:00
Αργίες 9:00 -13:00 και 17:00 -19:00
Θερινή Περίοδος:
Εργάσιμες 9:00 -13:00
Αργίες 9:00 - 13:00 και 17:00 -20:00
H. Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά
Μη χάσεις την ευκαιρία να επισκε-

φθείς τον δασικό πνεύμονα
των Σερρών,
που δεν είναι
άλλος
από
το δάσος του
Λαϊλιά. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα
της Βροντούς. Εκτείνεται σε 33.000
στρέμματα και είναι ντυμένος με
δασική πεύκη και οξιά. Το υψόμετρό
του από την επιφάνεια της θάλασσας
ξεκινάει από τα 700μ. και καταλήγει
να αγγίζει τα 1849μ. στην κορυφή που
ονομάζεται «Αλί Μπαμπάς». Το χιονοδρομικό κέντρο απέχει μόνο 27χλμ.
από την πόλη των Σερρών. Ο μόνος
τρόπος να φτάσεις εκεί είναι η χρήση
αυτοκινήτου από την πόλη.
Τ. 23210 58784
Ωράριο λειτουργίας: Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή και όλες τις αργίες.
Θ. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Το Μοναστήρι
του
Τιμίου
Προδρόμου
ανοίγει
τις
πόρτες
του
και υποδέχεται
τους επισκέπτες του σε ένα αρχιτεκτονικό υπερθέαμα Βυζαντινής τέχνης.
Χτίστηκε το 1270 και αποτελεί ένα εκπληκτικό μνημείο Βυζαντινής Τέχνης.
Οι τοιχογραφίες που κοσμούν την Ιερά
Μονή ανάγονται από τον 14ο έως και
τον 19ο αιώνα. Επίσης, το επιβλητικό
ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού χρονολογείται το 1803. Το μοναστήρι φιλοξενεί μοναχές από όλο τον κόσμο. Η
Ιερά Μονή βρίσκεται σε απόσταση 12
χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης των Σερρών, δυτικά μίας βαθιάς
χαράδρας του Μενοικίου Όρους. Ο
καταλληλότερος τρόπος να το επισκεφθεί κανείς είναι οδικώς.
Τ. 23210-74623
W. www.im-prodromou.gr
Ι. Καταρράκτες Ζεστών Νερών
Σιδηρόκαστρο
Τρεχούμενα
νερά, μικροί
καταρράκτες,
πέτρινα
γεφυράκια και
αιωνόβια πλατάνια. Η φύση δίνει τον καλύτερό της
εαυτό και το Σιδηρόκαστρο στολίζεται
από την κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Ένα
φυσικό υπερθέαμα, κρυμμένο στο
ύψος των Ζεστών Νερών, σε περιμένει να το εξερευνήσεις. Η κοιλάδα του
Κρουσοβίτη, σε ένα κατάμεστο από
πλατάνια μέρος, αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για όποιον αγαπά τα σπήλαια και φυσικά τους καταρράκτες.
Μπορείς να φωτογραφηθείς μπροστά
από τους μικρούς καταρράκτες και να
βρέξεις τα πόδια σου στα τρεχούμενα
νερά του Κρουσοβίτη. Αν είσαι λίγο
πιο τολμηρός και κατόπιν επικοινωνίας
με το Σύλλογο Σπηλαιολογίας «Μαύρο
Βράχο», θα καταφέρεις να εξερευνήσεις και το μικρά σπήλαια από όπου
περνά ο ποταμός.
W. www.mavrosvrachos.gr
Κ. Λουτρά Σιδηροκάστρου
Η φύση υπήρξε πολύ γενναιόδωρη
με το Σιδηρόκαστρο, γεγονός που

αποδεικνύεται και από τα ιαματικά
του λουτρά. Ζεστές πηγές νερού,
οι οποίες καταλήγουν σε μπανιέρες
γεμάτες ψηφιδωτά μοτίβα και σχέδια,
λειτουργούν απόλυτα ευεργετικά για
το σώμα σου. Μην χάσεις την ευκαι-

6. Λεωφόρος Μεραρχίας
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ρία να απολαύσεις ένα χαμάμ, σε ένα
περιβάλλον ιδιαίτερα ελκυστικό και
προσεγμένο. Ακόμη, εάν το επιθυμείς,
μπορείς να διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που διαθέτουν τα λουτρά.

Πηγή: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Τ. 23230 41420
W. www.hamamagistro.gr
Μ. Άνω Πορόια
Κρυμμένα στους πρόποδες του Μπέλλες, τα Άνω Πορόια έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από
τα ομορφότερα
χωριά της Ελλάδας. Με ιστορία
που φτάνει έως
τον 18ο αιώνα,
το συγκεκριμένο χωριό σε περιμένει,
να απολαύσεις την ομορφιά του και
να ζήσεις τις μοναδικές εμπειρίες,
που έχει να σου δώσει. Φτάνοντας,
μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου
στην κεντρική, πλακόστρωτη πλατεία
του χωριού. Έπειτα, μπορείς να συνεχίσεις ακολουθώντας ένα από τα
δρομάκια του χωριού, προκειμένου
να γνωρίσεις τον φυσικό «θησαυρό»
του χωριού. Όλα τα δρομάκια θα σε
οδηγήσουν σε τρεχούμενα νερά,
πανύψηλα δέντρα και καταπράσινο
τοπία. Εάν το επιθυμείς μπορείς να κάνεις και κάποιες δραστηριότητες όπως
ιππασία, βόλτα με 4X4 και ορειβασία,
κατόπιν συνεννόησης. Μην παραλήψεις να επισκεφτείς τον Γυναικείο Συνεταιρισμό του χωριού, από όπου θα
έχεις την ευκαιρία να προμηθευτείς
γλυκά του κουταλιού, εδέσματα από
βουβαλίσιο γάλα και παραδοσιακά
προϊόντα.
Ν. Ποταμός, Φαράγγι
& Σπήλαιο Αγγίτη
Ο ποταμός Αγγίτης είναι το κατάλληλο μέρος για
rafting ή κανό
καγιάκ. Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο
παραπόταμο
του Στρυμόνα, με το φαράγγι του να
βρίσκεται ανάμεσα στο Παγγαίο και
στο Μενοίκιο Όρος. Φυσική συνέχεια
του ποταμού αποτελεί το Φαράγγι του
Αγγίτη, ένα από τα πιο γνωστά φυσικά
τοπία του νομού. Έπειτα, δεν πρέπει
να παραλείψεις την επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγγίτη. Αποτελεί το μοναδικό
αξιοποιημένο ποτάμιο σπήλαιο στην
Ελλάδα και στο τέλος της πορείας θα
συναντήσεις την Αίθουσα του Τροχού.
Ο ποταμός βρίσκεται 50χλμ. ανατολικά από την πόλη των Σερρών. Το φαράγγι βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα πιο
κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή,
που περνάει δίπλα από τα Σπήλαια της
Αλιστράτης.
Τ. 25220 60460
Περιηγήσεις τελούνται:
Καθημερινά 10:30 - 17:00

Δ. Πλατεία Ελευθερίας
Τ. 23210 22257
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη - Κυριακή: 8:30 - 15:00
Είσοδος Ελεύθερη

7. Ερμού
Απολαμβάνοντας τη βόλτα σου στην
πόλη, είναι βέβαιο πως, θα περάσεις
από την Ερμού. Ένας δρόμος γεμά-

Sightseeing
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Λ. Ιαματικά Λουτρά Αγκίστρου
Ένας ιδανικός
προορισμός
για χαλάρωση
και περιποίηση
σώματος, ανοίγει τις πόρτες
του και σε περιμένει στο Άγκιστρο
Σερρών. Στο βορειότερο χωριό του
νομού, πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι χτισμένα τα λουτρά της Βυζαντινής εποχής. Καθόλου
άδικα, θεωρείται το καλύτερο «φυσικό
spa» της Ευρώπης. Η θερμοκρασία
του νερού που βγαίνει από τα σπλάχνα της γης αγγίζει τους 40 βαθμούς
Κελσίου. Απέχει μόλις 51χμλ. από τις
Σέρρες. Μπορείς να φτάσεις εκεί με
τρένο, ακολουθώντας τον οδικό άξονα διεθνούς αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης Σόφια. Ακόμη μπορείς να
χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο.

Στην πλατεία Ελευθερίας, ανάμεσα
στα καταπράσινα πάρκα και τα πλακόστρωτα δρομάκια, θα έχεις την
ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά μία
παλιά αγορά υφασμάτων, που πλέον
χρησιμοποιείται ως αρχαιολογικός
χώρος. Στο εσωτερικό του, εκτίθενται ευρήματα από την Μέση και την
Ύστερη Νεολιθική εποχή, καθώς και
από την Πρώιμη και Ύστερη εποχή
του Χαλκού, έως και την Βυζαντινή
Εποχή. Η είσοδος είναι δωρεάν και
το υπέροχο εσωτερικό του κτιρίου θα
σου προσφέρει ένα μικρό ταξίδι στο
μακρινό παρελθόν.

Η Μεραρχίας, είναι αναμφισβήτητα η
καρδιά των Σερρών. Το σημείο από
όπου ξεκινούν τα πάντα είναι ταυτόχρονα και ο πιο εμπορικός δρόμος
της πόλης. Στο σημείο αυτό μπορείς
να βρεις καταστήματα από πολυεθνικές εταιρίες, τόσο οικονομικές όσο
και υψηλής ποιότητας και κόστους.
Τα καταστήματα εξυπηρετούν και τα
δύο φύλα σε όλες τις ηλικίες. Στους
παράδρομους της Μεραρχίας θα
βρεις ακόμα καταστήματα με αξεσουάρ, οπτικά και είδη διακόσμησης ή
δώρων. Ο δρόμος είναι πλακόστρωτος και με αυτόν τον τρόπο μπορείς
να κινηθείς άνετα, καθώς η διέλευση
αυτοκινήτων απαγορεύεται. Παράλληλα με τη βόλτα σου στα καταστήματα μπορείς να απολαύσεις τον καφέ
σου από κάποιο take-away καφέ.

τος κίνηση και μαγαζιά, στον οποίο
καθημερινά περπατούν χιλιάδες
Σερραίοι. Πέραν όμως των εξαιρετικών καταστημάτων με υφάσματα και
παπούτσια, θα ανακαλύψεις και δεκάδες άλλα μαγαζάκια το ένα δίπλα
στο άλλο, με υπέροχα είδη και σε
πολύ προσιτές τιμές. Η Ερμού, εκτός
από τα καταστήματά της, φημίζεται
και για τα πεντανόστιμα σουβλάκια
στη λαδόκολλα, τα οποία μπορείς να
γευτείς στα στενά της. Αυτό άλλωστε,
είναι και το στοιχείο που την καθιστά
σημείο αναφοράς στην πόλη των
Σερρών.

στη φύση είναι το πάρκο των Αγίων
Ανάργυρων. Η Κοιλάδα των Σερρών,
όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν
οι κάτοικοι της πόλης, αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την σερραϊκή κοινωνία. Κάνε τη βόλτα σου στο
πάρκο των Αγίων Ανάργυρων και
μαγέψου από τους καταρράκτες. Κοντοστάσου στη λίμνη και τα κιόσκια
και άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο,
ώστε να νιώσει και να απολαύσει τη
φύση. Η Κοιλάδα των Σερρών απέχει
μόλις 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης.
Οπότε είναι εύκολο να φτάσεις εκεί
ακόμη και περπατώντας.

ξεχωριστή είναι το πράσινο, η δροσιά
από τη σκιά των δέντρων, αλλά και οι
πολλές καφετέριες που είναι συνεχώς γεμάτες με κόσμο, που δεν «χορταίνει» μα απολαμβάνει τον καφέ, την
μπουγάτσα ή το παγωτό του.

10. Άγιος Ιωάννης

Αν είσαι λάτρης της ταχύτητας και της
αδρεναλίνης, τότε οφείλεις να επισκεφθείς το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
και να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία.
Με την είσοδό σου στο επίσημο site
του αυτοκινητοδρομίου Σερρών, μπορείς να επιλέξεις μία από τις πολλές
δραστηριότητες που παρέχονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου. Εκτός
από δραστηριότητες για εσένα και την
παρέα σου, διοργανώνονται διαρκώς
και αγώνες, όπως πρωταθλήματα
μοτοσικλέτας/αυτοκινήτου. Μπορείς
να συμμετάσχεις ως θεατής και να
φωτογραφηθείς με τους δικούς σου
«ήρωες». Σε πολλούς από τους αγώνες συμμετέχουν αθλητές από όλον
τον κόσμο, μετατρέποντας τις συγκεκριμένες διοργανώσεις σε γιορτή.
Μπορείς να φτάσεις εκεί με ταξί ή το
αυτοκίνητό σου.

8.Πλατεία Εμπορίου

Η Πλατεία Εμπορίου είναι η δεύτερη
«καρδιά της πόλης». Ως συνέχεια
της Μεραρχίας και της Ερμού, στην
Πλατεία Εμπορίου θα βρεις πλήθος καταστημάτων. Εκεί, μάλιστα,
θα συναντήσεις την κεντρική στάση
των αστικών και των ταξί. Οι τοπικές
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Πλατεία
Εμπορίου έχουν την τιμητική τους.
Βιβλιοπωλεία, καταστήματα με διακοσμητικά και δεκάδες άλλα καταστήματα σε αρκετά προσιτές τιμές,
σε περιμένουν να τα εξερευνήσεις
και να ανακαλύψεις τους μικρούς
«θησαυρούς» που κρύβουν. Επίσης,
στην Πλατεία Εμπορίου θα συναντήσεις μοσχομυριστούς φούρνους και
υπέροχα ζαχαροπλαστεία. Το μόνο
βέβαιο είναι πως σίγουρα θα ανακαλύψεις κάτι που θα σου κλέψει τις
εντυπώσεις.

Ένας από τους γνωστότερους -και
καθόλου άδικα- προορισμούς, γύρω
από την πόλη των Σερρών, είναι οι
Καταρράκτες του Αγίου Ιωάννη. Μόλις 3 χλμ. από το βορειοανατολικό
τμήμα της πόλης, φημίζεται για τα
ταβερνάκια του και φυσικά για τους
καταρράκτες του. Το δροσερό περιβάλλον του σε συνδυασμό με το
καταπράσινο τοπίο, απογειώνουν το
μέρος και δημιουργούν έναν προορισμό θαύμα για κάθε επισκέπτη. Πάρε
την παρέα σου, κανονίστε να πιείτε το
ούζο σας και μετά φύγατε για βόλτα
στους καταρράκτες. Το μικρό χωριό του Αγίου Ιωάννη, απέχει μόλις
3χλμ. Βορειοανατολικά της πόλης
των Σερρών. Κάθε μισή ώρα περίπου
διέρχεται αστικό από την πόλη για τη
συγκεκριμένη περιοχή.

Δ. Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας,
Σέρρες
Τ. 23210 52592
W. www.serrescircuit.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά: 9:00 - δύση του ηλίου

13. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Τ. 23210 22338

11. Πλατεία Ελευθερίας

9. Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων

Ο ιδανικός προορισμός για έναν ήρεμο περίπατο ή ένα απόγευμα κοντά

12. Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Η κεντρική πλατεία, ή όπως είναι γνωστή, η Πλατεία Ελευθερίας είναι ένα
μέρος με μεγάλη ιστορική αξία. Πλέον, αποτελεί και ένα σημείο ξεκούρασης, καθώς και ένα μέρος πολλών
δράσεων και πολιτισμικών δραστηριοτήτων για την πόλη μας. Αυτό που
κάνει την πλατεία Ελευθερίας τόσο

Ακολουθώντας το δρόμο που από τις
Σέρρες οδηγεί στην Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου, μπορείς να κάνεις μια
στάση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί, θα σου δοθεί η ευκαιρία να
αντλήσεις πληροφορίες για το οικοσύστημα του Νομού Σερρών, καθώς
αποτελεί μικρογραφία της χλωρίδας
και της πανίδας ολόκληρης της περιοχής.
Δ. 1ο χιλ Σερρών - Ιεράς Μονής
Τιμίου Προδρόμου, Σέρρες
Τ. 23210-99395
E. mfi-ser@otenet.gr
W. www.serres.gr
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Δ. Κωνσταντινουπόλεως 62
Τ. 23210-62528
E. laografikosarak@ath.forthnet.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη - Σάββατο 10:00 - 14:00

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Sightseeing
αναμφισβήτητα ένα από τα πιο επιβλητικά δημιουργήματα, που χρονολογείται μεταξύ 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Το
σημαντικό είναι ότι αποτελεί προϊόν
αναστήλωσης, καθώς ανακαλύφθηκε
σε κομμάτια.

Δ. Καραϊσκάκη 2, Σέρρες
Τ. 23210-23045
Ε. georgakis.olympos@gmail.com
W. www.vlachoiserron.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά: 19:00 - 21:00
Είσοδος δωρεάν
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Σημεία Ενδιαφέροντος
Νομού Σερρών

Μία προσπάθεια
που από το
1994 πήρε
σάρκα και
οστά
το
2008.
Η
πολιτιστική ομάδα
Βλάχων
θέλοντας να διαφυλάξει τα ήθη και
τα έθιμα που τη χαρακτηρίζουν, δημιούργησε με μεράκι ένα «σπίτι πολιτισμού». Στο ημιυπόγειο του κτιρίου διεξάγεται η διδασκαλία παραδοσιακών
χορών και εκδηλώσεων. Στον πρώτο
όροφο, θα βρεις την αναπαράσταση
ενός βλάχικου σπιτιού («οντά»), ενώ
στον δεύτερο όροφο θα συναντήσεις
τον χώρο των εκθεμάτων. Όλα σύμφωνα με τη βλάχικη κουλτούρα.

4. Αρχαιολογικό Μουσείο Μπεζεστένι

26
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Δ. Ανατολικής Θράκης
και Ανδριανουπόλεως
Τ. 23210 64454
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη-Παρασκευή & Κυριακή
10:00 -14:00
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Στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και
συγκεκριμένα στην Πλατεία Εμπορίου, θα ανακαλύψεις ένα κτίριο σύμβολο της ανατολίτικης κουλτούρας.
Ένα από τα παλαιότερα Οθωμανικά
τεμένη της Ευρώπης, με εξαιρετική ακουστική και αρχιτεκτονική στα
πρότυπα της περίφημης Σχολής Μιμάρ Σινάν (φημισμένου Οθωμανού
αρχιτέκτονα). Η θολωτή στέγασή του
ήταν καλυμμένη με φύλλα μόλυβδου.
Πλέον, χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα ως εκθεσιακός χώρος,
φιλοξενώντας έργα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Μπορείς να το
επισκεφτείς κάνοντας παράλληλα τον
περίπατό σου, καθώς βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης.

5. Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων

Eating

1. Πύργος του Ορέστη Κουλά
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