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Συμμετοχή του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στο σεμινάριο για τους μαθητές στη Βουλγαρία με το 

Erasmus Plus Program “GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN 

STUDENTS AND TEACHERS” 2018- 1-PL01-KA229-050575 

 

Ομάδα μαθητών και καθηγητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη, συμμετείχε στο σεμινάριο που έγινε στα 

πλαίσια του προγράμματος για τα Γεωπάρκα που συμμετέχει το σχολείο μας στη Βουλγαρία από τις 3 

μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019 στην πόλη Varna της Βουλγαρίας. Η αντιπροσωπεία του σχολείου μας 

αποτελείτο από τους μαθητές Χρίστου Μαρία του Α21, Κοζάκου Μαρία και Καλλινάκη Αλέξανδρο του 

Α22 και τους καθηγητές Νικόλα Νικολάου (φυσικό) και Σπύρο Ονησίλου (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).  

 

Η αποστολή ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 2 Ιουνίου από το αεροδρόμιο της Λάρνακας και έφτασε 

στο αεροδρόμιο της Βάρνας της Βουλγαρίας στις 10 το πρωί σε απευθείας πτήση με την εταιρεία 

Wizzair. Στο αεροδρόμιο της  Βάρνας μας περίμεναν οι διοργανωτές όπου κατευθυνθήκαμε προς τον 

χώρο διαμονή μας με λεωφορείο. Τελικά η αποστολή έφτασε στον χώρο διαμονής τους και στον χώρο 

που θα λάμβανε χώρα το σεμινάριο στις 11:00 το πρωί.  

   

Την πρώτη μέρα, στις 3 Ιουνίου, η Κυπριακή ομάδα που είχε φτάσει μια μέρα πιο νωρίς λόγω 

κατευθείαν πτήσεων απόλαυσε το κέντρο της Βάρνας μιας κοσμοπολίτικης πόλης της Βουλγαρίας. 

Η Βάρνα (βουλγαρικά: Варна) είναι η μεγαλύτερη πόλη και καλοκαιρινό θέρετρο στη Βουλγαρική 

Ακτή της Μαύρης Θάλασσας, έχει πληθυσμό 357,198[1] κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Βουλγαρίας μετά τη Σόφια. Είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και του Δήμου της 

Βάρνας και η δέκατη μεγαλύτερη πόλη στα Βαλκάνια μετά την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, 

το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι, τη Σόφια, τη Θεσσαλονίκη, το Ζάγκρεμπ, τα Σκόπια, τα Τίρανα. 

Αναφερόμενη συνήθως ως «Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα» ή «Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα» της 

Βουλγαρίας, η Βάρνα είναι μείζων τουριστικός προορισμός, αφετηρία για όλα τα θέρετρα στη 

Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας, περιλαμβάνοντας το Βουλγαρικό Λας Βέγκας - Χρυσή Ακτή, 

επιχειρηματικό και πανεπιστημιακό κέντρο, λιμάνι και έδρα του Βουλγαρικού Ναυτικού και της 

εμπορικής ναυτιλίας. Το 2008 η Βάρνα ορίστηκε έδρα της Ευρώ-Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο πολιτισμός της Βάρνας κατέχει ένα ρεκόρ, ο αρχαιότερος χρυσός 

θησαυρός στον κόσμο ανακαλύφθηκε στη Νεκρόπολη της Βάρνας και αποτελείται από τεχνουργήματα 

χρονολογούμενα από το 4750 π.Χ. Η πόλη της Βάρνας έχει αδελφοποιηθεί με τον Πειραιά και 

την Καβάλα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
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Οι μαθητές έμεναν όλοι μαζί στα διαμερίσματα Καρολίνα που βρίσκονταν έξω από την πόλη της 

Βάρνας και κυκλοφορούσαν πάντα με τη συνοδεία εκπαιδευτικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι και το πάρτι 

αποχαιρετισμού της τελευταίας μέρας έγινε στον ίδιο χώρο, μια ανεπανάληπτη εμπειρία για όλους 

μας. Το βράδυ της πρώτης μέρας οι μαθητές είχαν δείπνο στο εστιατόριο Καρολίνα και οι 
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εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο εστιατόριο ΒΜ μπροστά από το Πάρκο της Βάρνας 

(Θαλάσσιος Κήπος). 

 
Ο 'Θαλάσσιος Κήπος' είναι το παλαιότερο και ίσως το μεγαλύτερο πάρκο στην πόλη. Περιλαμβάνει ένα 

υπαίθριο θέατρο (χώρο διεξαγωγής του Διεθνούς Διαγωνισμού Μπαλέτου, παραστάσεων όπερας και 

συναυλιών), το Ενυδρείο της Βάρνας (άνοιξε το 1932), το Δελφινάριο Φέστα (άνοιξε το 1984), το 

Αστεροσκοπείο και Πλανητάριο Νικόλαος Κοπέρνικος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα ερπετάριο, 

ένα ζωολογικό και ένα αλπικό κήπο, ένα παιδικό πάρκο ψυχαγωγίας με μια λιμνούλα, ένα πλωτό σπίτι 

και ένα παγοδρόμιο και άλλα αξιοθέατα. Ο Δρόμος της Εθνικής Αναγέννησης είναι διακοσμημένος με 

ορειχάλκινα μνημεία επιφανών Βουλγάρων και ο Δρόμος των Κοσμοναυτών περιέχει δένδρα 

φυτεμένα από το Γιούρι Γκαγκάριν και άλλους Σοβιετικούς και Βούλγαρους κοσμοναύτες. Ο Κήπος 

είναι εθνικό μνημείο αρχιτεκτονικής τοπίου και θεωρείται το μεγαλύτερο διαμορφωμένο πάρκο στα 

Βαλκάνια. 

 
 

Τη δεύτερη μέρα (4 Ιουνίου) επισκεφτήκαμε τη μικρή γραφική πόλη της Byala σε απόσταση 50 

χιλιόμετρα από την πόλη της Βάρνας. Η πόλη της Byala (που σημαίνει "λευκό" στα βουλγαρικά) είναι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
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ένα μικρό, ρομαντικό κομμάτι της βουλγαρικής φύσης. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Βουλγαρίας, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Η απόσταση από τη θαλάσσια πρωτεύουσα της Βάρνα 

είναι 50 χιλιόμετρα και από το Μπουργκάς 70 χιλιόμετρα, και οι δύο πόλεις έχουν τα διεθνή τους 

αεροδρόμια. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το κοντινό Obzor, το οποίο είναι ένα από τα θέρετρα που 

ευνοούνται τόσο από τους Βούλγαρους όσο και από τους ξένους τουρίστες. Φτάσαμε στην πόλη της 

Byala η ώρα 10 το πρωί και κατευθυνθήκαμε στο Πολιτιστικό κέντρο της Πόλης που λειτουργεί και σαν 

Μουσείο για τους Παλαιοντολογικούς θησαυρούς της περιοχής που θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Η 

ώρα 10.15 μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της Byala όπου και χαιρέτισε την τελετή έναρξης του 

σεμιναρίου που έγινε στο Πολιτιστικό κέντρο (Μουσείο) της πόλης. Να αναφέρουμε ότι στην τελετή 

έναρξης χαιρετισμό έκανε και η Διευθύντρια του Private Trade School Varna “Konto Trade” Ltd, που 

ήταν και το σχολείο που φιλοξενούσε το σεμινάριο όπως και η συντονίστρια του προγράμματος από 

το σχολείο κα Iva Paneva.  

 
Οι ομάδες των μαθητών από τα σχολεία που λάμβαναν μέρος στο σεμινάριο παρουσίασαν τις έρευνες 

που είχαν κάνει σχετικά με τη βιοποικιλότητα του κάθε Γεωπάρκου που εξετάζουν στις περιοχές τους. 

Οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν επιπλέον και τη δική τους ερευνητική δουλειά που έκαναν 

σε σχέση με την ποιότητα του χώματος στο Γεωπάρκο Τροόδους και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. 

Την παρουσίαση την είχαν κάνει και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τον ίδιο τρόπο όπου και πήραν 
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το δεύτερο Παγκύπριο Βραβείο στον διαγωνισμό έρευνας και έγινε προσπάθεια αφού μεταφράστηκε 

να παρουσιαστεί με παρόμοιο τρόπο στα αγγλικά.  
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Η τελετή έναρξης τελείωσε στις 12 η ώρα όπου είχαμε και μια ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου, 

όπου μάθαμε την ιστορία της πόλης και συγκεκριμένα για τους Λευκούς βράχους που ήταν και ο λόγος 

που πήρε το όνομα της η Πόλη. Οι Λευκοί βράχοι προήλθαν από την Παλαιοντολογική περίοδο μέσα 

από την πτώση του μετεωρίτη (65 εκατομμύρια χρόνια πριν) που ήταν και η αιτία εξαφάνισης των 

δεινοσαύρων (υπάρχουν μόνο 4 μέρη ανά το Παγκόσμιο που να έχουν οι βράχοι την ίδια 

διαμόρφωση).  
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Ιστορικά η πόλη Byala ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Η ελληνική του ονομασία ήταν ο Άσπρος (δηλαδή 

το λευκό). Αργότερα, ανεγέρθηκε ο Ρωμαϊκός οδικός σταθμός Templum Jovis (Ναός του Δία), με ένα 

φρούριο κοντά. Η περιοχή έγινε μέρος της Πρώτης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας το 681 μ.Χ. Την 

οθωμανική περίοδο (από τα τέλη του 14ου αι. μέχρι το 1878) υπήρχε σήμερα γνωστό ως Akdere χωριό 

(δηλαδή "λευκό φαράγγι") και αργότερα μετονομάστηκε σε Byala. Δηλώθηκε πόλη το 1984. Σήμερα 

υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, κάμπινγκ και παραλίες. Γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη του 

«αγροτικού τουρισμού», μιας νέας έννοιας που θεωρείται ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες. Το 

Byala είναι μια ευημερούσα βουλγαρική πόλη λόγω της ακμάζουσας τοπικής βιομηχανίας κρασιού. Το 

κρασί του εξαιρετικά λεπτού vintage "Dimyat" παράγεται εκεί. 

  
Έχει επίσης ένα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από λόφους που καταλήγουν απότομα στην άκρη του 

νερού. Σκάλες οδηγούν σε μια απομονωμένη παραλία που καμπυλώνει βόρεια προς το βραχώδες 

ακρωτήρι Ατάνα. Στον νότο, ένα άλλο ακρωτήριο χωρίζει τη μικρή αμμώδη λωρίδα από την παραλία 

στο Obzor. Να αναφέρουμε ότι μετά την ξενάγησή μας στο Μουσείο επισκεφτήκαμε την παραλία στο  

Obzor όπου έγιναν και κάποιες δραστηριότητες επιτόπου αλλά και ενημερωθήκαμε για τους Λευκούς 

Βράχους μέσα από την παρατήρησή τους. Να αναφέρουμε ότι οι λευκοί βράχοι που δημιουργήθηκαν 

πριν από εκατομμύρια χρόνια αποτελούνται από οστά θαλάσσιων οργανισμών όπως μας εξηγήθηκε 

στο Μουσείο και είναι ένα από τα 4 σημεία του πλανήτη όπου πετάχτηκαν θραύσματα του μετεωρίτη 

που έπεσε πριν από 65 εκατομμύρια που ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση της ζωής όπως ήταν 

παλιά. Οι Λευκοί Βράχοι είναι ένα συνεχές ροκ γεωλογικό προφίλ με μια γεωχρονολογική πίστωση-

τριτοβάθμια διαχωριστική γραμμή και μια συνοδευτική ιριδίου και σπάνια μεταλλική ανωμαλία. Το 

Byala είναι ένα από τα τέσσερα μέρη του κόσμου όπου έχουν ανακαλυφθεί σημάδια γιγαντιαίου 

κοσμικού κατακλυσμού στα σύνορα Creda-Tertiary, τα οποία οδήγησαν στην εξαφάνιση των 

δεινοσαύρων και έδωσαν την ευκαιρία για την ανάπτυξη των θηλαστικών. 
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Μετά την επίσκεψή μας στην περιοχή των άσπρων βράχων στην παραλία και την ξενάγησή μας είχαμε 

διάλειμμα για το μεσημεριανό μας. Οι μαθητές είχαν πάρει πακέτο με φαγητό και οι εκπαιδευτικοί 

κάθισαν σε εστιατόριο στην περιοχή. Μετά το γεύμα μας είχαμε την τελευταία δραστηριότητα  στο πιο 

παλιό οινοποιό της Βουλγαρίας, που ήταν κοντά στην πόλη που είχαμε επισκεφτεί. Εκεί οι μαθητές 

έκαναν και εργαστήριο κεραμικής, δημιουργώντας τα δικά τους αγγεία με τη βοήθεια επαγγελματία 

κεραμοποιού όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες.   
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Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, και τρίτη μέρα του σεμιναρίου, ξεκινήσαμε από τις 9 το πρωί με το λεωφορείο 

και επισκεφτήκαμε το μοναστήρι Aladzha που είναι ένα μεσαιωνικό συγκρότημα ορθόδοξων 

χριστιανικών σπηλαίων στη βορειοανατολική Βουλγαρία, 17 χλμ. βόρεια της κεντρικής Βάρνας και 3 

χλμ δυτικά του παραθαλάσσιου θέρετρου Golden Sands, σε προστατευόμενη δασική περιοχή δίπλα 

στο Φυσικό Πάρκο Golden Sands. Να αναφέρουμε ότι το μοναστήρι είναι κτισμένο ανάμεσα σε 

βράχους όπως είναι χτισμένη και η μονή του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Επισκεφτήκαμε και τις 

κατακόμβες μέσα στο δάσος που τις χρησιμοποιούσαν για προστασία οι Χριστιανοί κατά τους 

διωγμούς και μας έγινε ξενάγηση σε όλο τον χώρο.  

 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Balchik Palace & Botanical Gardens στη Νότια Dobruja όπου έγινε και 

το σεμινάριο επιχειρηματικότητας μέσα στα χιλιάδες τριαντάφυλλα και την επίδειξη τη βιομηχανίας 

τριαντάφυλλου που υπάρχει στη Βουλγαρία. Να αναφέρουμε ότι η Βουλγαρία φημίζεται για τα 

αρώματα και κρέμες που παράγονται από το λάδι που παράγεται από το τριαντάφυλλο. Ο περίπατος 

στους Βοτανικούς κήπους και η εμπειρία του δάσους με τους κάκτους που υπάρχει στο θερμοκήπιο 

μαζί με το φανταστικό τοπίο και την εμπειρία της Βουλγαρίας σε σχέση με την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας αρωμάτων έκαναν την εμπειρία μοναδική. Στους χώρους του Βοτανικού κήπου υπήρχε 

και ένα εξωκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία όπου το τέμπλο της εκκλησίας παραγγέλθηκε στην Κύπρο 

από τη Βασίλισσα Μαίρη της Ρουμανίας που ήταν κοντά στο καλοκαιρινό της παλάτι που 

επισκεφτήκαμε επίσης (https://worldgoo.com/the-botanical-garden-and-the-palace-of-romanian-

queen-in-balchik/).    

  

https://worldgoo.com/the-botanical-garden-and-the-palace-of-romanian-queen-in-balchik/
https://worldgoo.com/the-botanical-garden-and-the-palace-of-romanian-queen-in-balchik/
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Μετά το μεσημεριανό γεύμα πήγαμε στο Ιαματικό θεραπευτήριο με τη θαυματουργή λάσπη στην 

Tuzlata και οι μαθητές έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες στην παραλία που είχαν να κάνουν με το 

δέσιμο μεταξύ των ομάδων αλλά και του παραγωγικού διαλόγου.  Με τις δραστηριότητες στην 

παραλία τελείωσε και η τρίτη μέρα του σεμιναρίου και πιάσαμε τον δρόμο της επιστροφής στους 

χώρους φιλοξενίας μας.  
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Η τελευταία μέρα του σεμιναρίου ξεκίνησε με δραστηριότητες στο Private Trade School Varna “Konto 

Trade” Ltd. Οι μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες: Project Geoworld Art Recycle workshop 

(κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά που τα παραθέσαμε μετά στο Πάρκο της Βάρνας) και έγινε και 

η παρουσίαση από το φιλμάκι με εμπειρίες μαθητών. Την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικοί έκαναν τη 

συνεδρία τους για τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες και συζήτησαν για τα μετέπειτα 

σεμινάρια. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε για το σεμινάριο του Οκτωβρίου στην Ουγγαρία να 

ασχοληθούν με τα επαγγέλματα που πηγάζουν μέσα από τη λειτουργία ενός Γεωπάρκου,  για το 

σεμινάριο στη Γουαδελούπη να ασχοληθούν με τον Πολιτισμό που πηγάζει μέσα από τα Γεωπάρκα και 

τέλος στο τελευταίο σεμινάριο οι μαθητές να κάνουν ένα βίντεο που να συνοψίζει όλες τις δράσεις της 

κάθε χώρας για το πρόγραμμα. Αφού τελειώσαμε με το πρωινό πρόγραμμα είχαμε το γεύμα μας όλοι 

μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο και ακολούθως κατευθυνθήκαμε προς το Θαλάσσιο Πάρκο της 

Βάρνας όπου οι μαθητές παρέθεσαν τις κατασκευές τους, τελειώνοντας έτσι το εκπαιδευτικό κομμάτι 

του σεμιναρίου.  
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Για την τελική απονομή των διπλωμάτων πήγαμε με το λεωφορείο στο Πέτρινο Δάσος (το πέτρινο 

δάσος είναι γνωστό με το βουλγαρικό του όνομα "Pobiti kamani" το οποίο θα μπορούσε να 

μεταφραστεί ως "πέτρες χτυπημένες στο έδαφος". Επτά μεγάλες και αρκετές ξεχωριστές μικρές 

ομάδες βρίσκονται στο βόρειο και νότιο τμήμα της λίμνης Beloslav. Πρόκειται για πολυάριθμους 

πυλώνες ασβεστόλιθου ύψους 10 μ., κοίλους ή συμπαγείς κυλίνδρους, περικομμένους κώνους και 

μονούς βράχους και γκρεμούς. Το πιο διάσημο και εντυπωσιακό είναι η ομάδα με το όνομα "Κέντρο 

- Νότου". Βρίσκεται 18 χιλιόμετρα δυτικά της Βάρνας και αριθμεί περίπου 300 μεγάλες και μικρές 

στήλες, ύψους έως 6 μ., που αυξάνονται κυρίως νότια από τον παλιό δρόμο προς την πόλη της Devnya. 

(https://visit.varna.bg/en/sights/preview/89.html). Με την απονομή των διπλωμάτων τελείωσε το 

εκπαιδευτικό κομμάτι του σεμιναρίου.  

https://visit.varna.bg/en/sights/preview/89.html
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Το φανταστικό αυτό σεμινάριο τελείωσε με το αποχαιρετιστήριο πάρτι που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 6 

Ιουνίου στο εστιατόριο Καρολίνα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική από Βουλγαρία και χορούς από όλες τις 

χώρες του σεμιναρίου. ΟΙ φωτογραφίες που ακολουθούν δείχνουν το κέφι από όλους τους συμμετέχοντες 

στο σεμινάριο. Με αυτό το τρόπο κλείσαμε το σεμινάριο και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι. 
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