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Βέροια, 05.10.2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει με χαρά ότι από την 1η 

Οκτωβρίου 2021 το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών (Βεργίνα) είναι 

εξοπλισμένο με υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket). 

Πλέον η επίσκεψή σας στον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο των Αιγών και 

μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, αποφεύγοντας καθυστερήσεις σε ουρές αναμονές και επισφαλείς 

συνωστισμούς. Μπορείτε να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στις Αιγές και να 

λάβετε το εισιτήριό σας στον παρακάτω ηλεκτρονικό τόπο:  

https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/greek/tap.exe?PM=P1 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

να προμηθευτείτε και το ενιαίο εισιτήριο για τα μουσεία της Ημαθίας (Μουσείο των 

Βασιλικών Τάφων των Αιγών, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο 

Βέροιας). 

Στα μουσεία της Ημαθίας βρίσκονται σε ισχύ όλα τα επίσημα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που αφορούν στην αναχαίτιση της διάδοσης του Covid-19. Παρακαλούμε 

να επισκεφθείτε μία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περισσότερα 

πληροφορίες σχετικά με τα υποχρεωτικά μέτρα που αφορούν στην επίσκεψή σας.  

 

The Ephorate of Antiquities of Imathia is happy to announce that from October 

1st, 2021 the Museum of the Royal Tombs of the Aigai (Vergina) provides electronic 

ticketing services (e-ticket). 

Now you can visit the top archeological site of Aigai and a UNESCO World 

Heritage Site, avoiding delays in waiting queues and crowds. You can plan your visit 

to Aigai and receive your ticket at the following portal: 

https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/greek/tap.exe?PM=P1 

We remind you that through the above electronic service you can also get the ticket 

for all the museums of Imathia (Museum of the Royal Tombs of the Goats, 

Archaeological Museum of Veria, Byzantine Museum of Veria). 

https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/greek/tap.exe?PM=P1
https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/greek/tap.exe?PM=P1
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Anti-epidemic measures are followed in all the museums of Imathia according to 

the state and European health protocols. Please visit one of the following web 

addresses for more information on the mandatory measures related to your visit in the 

public museums of Greece.  

 

 

  

 

                    www.byzantine-museum-veria.gr     
 

     

• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-
heart-of-Macedonia-832878483711387/ 

• Ancient Theatre of Mieza 
https://www.facebook.com/Ancient-Theatre-of-Mieza-272971756416504 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of Veria  

• www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-
746167515425797 

• Byzantine Museum of Veria 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597  

• Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai (Vergina)  
https://www.facebook.com/groups/125909644127522 

•  Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina 
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/ 

    Aigai Vergina: twitter.com/AigaiVergina 
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