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Θεσσαλονίκη - Ονειρούπολη Δράμας 
   
3 ήμερη οδική εκδρομή 

 
 
 

1η μέρα . Αναχώρηση από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα. Συνάντηση στα 
εκδοτήρια στο λιμάνι. Άφιξη  στην Ηγουμενίτσα και δια μέσω της 

Εγνατίας οδού φθάνουμε μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και γνωριμία με τη πόλη. 

 

Το εορταστικό χρώμα με τις 
φωταγωγημένες βιτρίνες και 

όλα τα δημόσια κτήρια που 
κοσμούν τη Θεσσαλονίκη από 
το Λευκό πύργο, τη κεντρική 

πλατεία Αριστοτέλους, την 
Εγνατία, τον Άγιο Δημήτριο 
που είναι και πολιούχος της 

πόλης, με τους κάθετους 
δρόμους να οδηγούν στη 

παραλία όπου πλήθος κόσμου 
στα εκατοντάδες καταστήματα, 
καφέ, προσφέρουν ότι 

επιθυμεί ο επισκέπτης. 

 
Γι’ αυτό αφεθείτε στη μοναδική αυτή πόλη που έχει τα πάντα. 

Διανυκτέρευση. 
 

 
2η μέρα. Πρωινό στο ξενοδοχείο μας με αμέση αναχώρηση για τη Δράμα 
μια απόσταση 1 ώρα και 40 λεπτά. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε 

να δούμε αλλά και να φωτογραφήσουμε το τεράστιο λιοντάρι της 
Αμφίπολης. Συνεχίζουμε καθ ότι η Αμφίπολη έιναι στη διαδρομή για να 

φθάσουμε κατευθείαν στη Δράμα. Γνωριμία με τη πόλη και ακολούθως 
κατευθείαν στην Ονειρούπολη. Με πολύ σεβασμό στην αθωότητα κάθε 
παιδικής ψυχής σας υποδεχόμαστε στο ομορφότερο και πιο 

παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας.  
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Εκεί υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δράσεις, fun park, 
χριστουγεννιάτικη αγορά, μαγική διαδρομή που έτσι καλύπτει όλο το 

χριστουγεννιάτικο αλλά και πτωτοχρονιάτικο πνεύμα των ημερών για να 
χαρούμε αυτό το ιδιαίτερο γεγονός γιορτής, που κάθε χρόνο γίνεται εδώ 

στη Δράμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 
 

 
 

 
3η μέρα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και είμαστε ελεύθεροι στη πόλη για 
βόλτες, ψώνια και επισκέψεις. Η επιστροφή μας μέτα το  

μεσημέρη με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
με άμεση επιβίβαση για Κέρκυρα. 

 
                               Τέλος εκδρομής 
 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινα δωμάτια  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν 

 Διαμονή , 2 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό 

μπουφέ 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέκυρα-Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα 

 Αρχηγό συνοδό του γραφείου μας 

 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης  

 Φ.Π.Α 
 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
Ποτά, γεύματα, είσοδοι σε μουσεία κ αρχαιολογικούς χώρους, φόρος 

διαμονής  

165 € 


