
4ήμερη Εκδρομή στην  

περιοχή της Δράμας. 

 

1Η ΜΕΡΑ : ΔΡΑΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

 Αναχωρούμε για τη περιοχή της Δράμας όπου θα ξεκινήσουμε με μια 

επίσκεψη σε εργοστάσιο μαρμάρου της περιοχής. Στο εργοστάσιο θα 

ξεναγηθούμε στους χώρους επεξεργασίας των μαρμάρινων όγκων. Θα μας 

δοθούν πληροφορίες σχετικά με την διαλογή και την κατηγοριοποίηση του 

μαρμάρου από επαγγελματίες του χώρου. Θα παρακολουθήσουμε όλη την 

παραγωγική διαδικασία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, αν ο χρόνος το επιτρέπει θα κάνουμε στάση και επίσκεψη στο 

σπήλαιο Αγγίτη. Στην συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος – 

βόλτα στην περιοχή.   

 

2Η ΜΕΡΑ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ - ΔΡΑΜΑ 

 Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα επισκεφτούμε ένα λατομείο της περιοχής. Στο λατομείο θα μιλήσουμε 

με τους ιδιοκτήτες και τους επαγγελματίες μαρμάρου, που θα μας δώσουν 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τα 

χαρακτηριστικά εξόρυξης και ποιότητας του μαρμάρου. Διάρκεια ξενάγησης 

3 ώρες.  

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε για μεσημεριανό σε τοπική παραδοσιακή 

ταβέρνα της περιοχής για μεσημεριανό και στη συνέχεια  

 

3Η ΜΕΡΑ : ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ MARBLE PEAK   

 Αφού πάρουμε το πρωινό μας , θα αναχωρήσουμε για το κάτω Νευροκόπι όπου θα επισκεφτούμε το 

χώρο του 1ο συμποσίου γλυπτικής στο κ. Νευροκόπι, όπου θα μιλήσουμε με τους γλύπτες και θα 

ξεναγηθούμε στα έργα τους.  

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του marble peak ημερίδα 

με θέμα το μάρμαρο από αξιόλογους προσκεκλημένους ομιλητές.  

Με την λήξη θα κάνουμε στάση για φαγητό στη περιοχή.  

 

4Η ΜΕΡΑ : ΗΜΕΡΙΔΑ– ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙ 

 Αφού πάρουμε το πρωινό μας , θα παρακολουθήσουμε την εκπαιδευτική ημερίδα του MARBLE PEAK. 

Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων στην 

ανατολική Μακεδονία, συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην 

περιοχή που παλαιότερα λεγόταν Κρηνίδες. Η πόλη των Φιλίππων ιδρύθηκε το 

360 π. Χ. ως αποικία των Θασίων και κατείχε στρατηγική θέση. Το 356 π. Χ. ο 

Φίλιππος Β΄ κατέλαβε την πόλη, ολοκλήρωσε την οχύρωσή της και την 

μετονόμασε σε Φιλίππους. Στην εποχή αυτή ανάγεται και η πρώτη φάση του 



αρχαίου θεάτρου. Η πόλη εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες της Μακεδονίας. Έπειτα θα πάρουμε  το 

μεσημεριανό μας εξ ‘ ιδίων  στο Κεφαλάρι, ένα χωριό με πανέμορφες πηγές  και πλούσια βλάστηση με  

πλατάνια. Κάπου εδώ η εκδρομή μας τελειώνει. Αναχώρηση από την περιοχή της Δράμας με τις καλύτερες 

εντυπώσεις. 

Τέλος εκδρομής 

 

τιμή κατ’ άτομο:   105€ 

                                                                 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:            

• 2  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια 

• Πρωινό και Βραδινό στο ξενοδοχείο. 

• Τις περιηγήσεις του προγράμματος.  

• ΦΠΑ & όλους τους απαραίτητους φόρους. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορά από και προς τη σχολή σας καθώς και την μεταφορά στις 

επιπλέον δραστηριότητες, το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στα  

 

τιμή κατ’ άτομο:   195€ 

ελάχιστος αριθμός ατόμων: 25 

                                                                 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:            

• Μεταφορά με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. 

• 3  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια 

• Ημιδιατροφή (Πρωινό και Βραδινό στο ξενοδοχείο.) 

• Τις περιηγήσεις του προγράμματος.  

• Ασφάλεια αστική ευθύνης 

• ΦΠΑ & όλους τους απαραίτητους φόρους. 

• Έμπειρος Αρχηγό καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Εισόδους Μουσείων, Αρχαιολογικών χώρων και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 

προαιρετικό. 

 

 

 



*Δυνατότητα εμπλουτισμού του προγράμματος με ξενάγησης σε 

οινοποιεία , στο Αρχαίο θέατρο Φιλίππων κλπ 

 

 

Για πληροφορίες μπορείτε νa απευθυνθείτε στα τηλ 2521401467  

Ή στο email  unionhoteldrma@gmail.com 

 

 


