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October 2nd

• On our first day in the city we arrived very 
late. The first night of the project was all 
about getting to know each other and 
becoming friends with the other teams.

• В първият ден в града пристигнахме 
много късно. Първата вечер беше 
свързана с опознаване и сприятеляване с 
другите екипи



October 3rd
On the second day 
of the project in 
the morning our 
group went to a 
meeting with the 
people who work 
for keeping the city 
of Chania mobile 
and open for 
tourists all around 
the world.

Our day then continued by presenting 
all of the presentations of the teams.
After the presentations it was turn for 
our Greek friends to show us their city.
We were devided into five groups and 
began the tour

На втория ден от проекта сутринта нашата група отиде на 
среща с хората, които работят за поддържането на град 

Ханя мобилен и отворен за туристи от цял свят.
След това денят ни продължи с представяне на всички 

презентации на отборите. 
След презентациите дойде ред на нашите гръцки приятели 

да ни покажат своя град. 
Бяхме разделени на пет групи и започнахме обиколката 



Chania tour
During our tour in the city of Chania we stopped by the most important 

landmarks the city had to offer.
Some of the places we visited were:

Μητρόπολη - Orthodox church dedicated to Virgin Mary in the center of 
the city.

Η συναγωγή του ετζ Χανγιμ - A synagogue hidden in the small streets in 
the city.

Küçük Hasan – a mosque which is innactive and it is located near the 
harbour.

During our walk we also learmed a lot about the city and also it's 
landmark – the Lighthouse of Chania.

По време на обиколката ни в град Ханя се спряхме до най-важните 
забележителности, които градът можеше да предложи. 

Някои от местата, които посетихме бяха: 
Μητρόπολη - православна църква, посветена на Дева Мария в центъра 

на града. 
Η συναγωγή του ετζ Χανγιμ - Синагога, скрита в малките улички в 

града. 
Кючук Хасан – джамия, която не е действаща и се намира близо до 

пристанището. 
По време на нашата разходка също научихме много за града, както и 

за неговата забележителност – фара на Ханя. 



October 4thOur third day of the project concluded of visiting many 
places, learning cultural facts and overall having a good 

time.
We started the day by visiting Venizelo's tombs 

and enjoying the breathtaking view from the top.
After that we had a very exciting visit to "Fauna and 
Flora Park" where we were shown different kinds of 

plants and all sorts of herbs.
Then the tour continued with our visit to the Αγία 

τριάδα church where we explored the grounds and 
learned the history of the place.

And finally after our long day we had nice lunch by the 
beach and got to know each other even more.

Третият ни ден от проекта завърши с посещение на 
много места, научаване на културни факти и като 

цяло приятно прекарване.
Започнахме деня, като посетихме гробниците на 

Венизело и се насладихме на спиращата дъха гледка 
от върха. След това имахме много вълнуващо 

посещение в "Парк фауна и флора", където ни бяха 
показани различни видове растения и всякакви 

билки. 
След това обиколката продължи с нашето посещение 

на църквата Αγία τριάδα, където проучихме 
територията и научихме историята на мястото. 

И накрая след дългия ни ден обядвахме приятно на 
плажа и се опознахме още повече. 



October
5th

Our Fourth day started of with a visit to the Vamos 
village.

The aim of the visit was to see the examples of 
sustainable tourism and how the village has been 

renovated.
The village was turned into a tourist destination by 

people who wanted to renovate it and make it 
better.

After our guide we had a workshop and made 
handmade soap which remained as a memory of 

our visit.
After our soapmaking workshop we had lunch at a 

traditional taverna. We enjoyed traditional food 
and music and even dances!

Четвъртият ни ден започна с посещение на село 
Вамос. 

Целта на посещението беше да се видят 
примерите за устойчив туризъм и как е 

обновено селото. 
Селото е превърнато в туристическа дестинация 
от хора, които искат да го обновят и подобрят.

След нашия гид имахме работилница и 
направихме ръчно изработен сапун, който 
остана като спомен от нашето посещение. 

След нашата работилница за производство на 
сапун обядвахме в традиционна таверна. 

Насладихме се на традиционна храна и музика 
и дори на танци! 



October 
6th

Our fifth day started off early in the morning with a bus ride to 
the start of our big adventure.

When we arrived at the destination we began an 8 kilometer 
walk across the "Imbros Gorge".

The walk was long and rocky, but also with beautiful views and 
nature to be amazed at.

At some point of our walk we reached a very narrow point of 
the gorge, you could stretch your hands and reach both ends.
At the end of the hike we went to take a break at the beach 

and after that have lunch.
After our lunch all the countries had the opportunity to show 

off their culture with dances.

Нашият пети ден започна рано сутринта с пътуване с 
автобус до началото на нашето голямо приключение. 

Когато пристигнахме, стартира 8 километрова разходка 
през "Imbros Gorge". 

Разходката беше дълга и камениста, но и с красиви гледки 
и природа, на която да се удивите. 

На някое място от нашата разходка стигнахме до много 
тясно място на ждрелото, можете да протегнете ръце и да 

стигнете до двата края. 
В края на похода отидохме да си починем на плажа и след 

това да обядваме. 
След нашия обяд всички страни имаха възможност да 

покажат своята култура с танци. 



October 7th
Unfortunately the Bulgarian team didn’t manage 

to stay for the last day, but we are very thankful to 
the Greek team for the warm welcome and great 

organization.
We learned so much from this project, made 

unforgettable memories and friends for the rest of 
our lives.

За съжаление българският отбор не успя да 
остане за последния ден, но сме много 
благодарни на гръцкия екип за топлото 
посрещане и страхотната организация. 

Научихме толкова много от този проект, 
създадохме незабравими спомени и приятели 

до края на живота си. 


