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Πιστεύω απόλυτα στη δύναμη της παιδείας. 
Η παιδεία προέρχεται από τη θεσμική εκπαί-
δευση, την οικογένεια και το περιβάλλον μας. 
Πιστεύω στη δημιουργική δύναμη των 
παιδιών και αυτήν οφείλει μια πόλη να την 
καλλιεργεί. Ακόμα και όταν αυτά τα παιδιά 
και οι οικογένειες είναι επισκέπτες σε αυτήν 
την πόλη. 
 Θυμάμαι πόσο με εντυπωσίασαν σε μία 
βασκική πόλη οι πολλές παιδικές χαρές κατά 
μήκος του ποταμού που διέσχιζε τον αστικό 
ιστό, πώς πλημμύριζαν από οικογένειες και 
μικρά παιδιά και πόσο όμορφη και αισιόδοξη 
για το μέλλον ήταν αυτή η εικόνα. Κάπως 
έτσι μου ήρθε η ιδέα και για μια Θεσσαλονί-
κη, φιλική για την οικογένεια και το παιδί.
 Τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει 
οι πιστοποιημένες παιδικές χαρές και οι 
ανακαινισμένες παιδικές βιβλιοθήκες της 
Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών. Στην προσπάθεια 
αυτή δίνουμε μεγάλη έμφαση και το τοπίο/
το περιβάλλον έχει αρχίσει να αλλάζει.
 Το έργο και οι προσπάθειες που κάνει 
εδώ και κάποια χρόνια η Ιωάννα Σεραφειμί-
δου με τις Πυγολαμπίδες και το The Paper 
Boat, για τη διάδοση τοπικών καλών πρακτι-
κών και προορισμών για την οικογένεια και 
το παιδί υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Δεν θα 
μπορούσα να φανταστώ καλύτερη συνερ-
γάτιδα για τη δημιουργία αυτής της φιλι-
κής προς την οικογένεια στρατηγικής του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ιωάννα Σεραφειμίδου
Πυγολαμπίδες
The Paper Boat

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθη-
κα. Την αγαπώ για την απέραντη θέα της 
στη θάλασσα και για τα καράβια της που 
θυμίζουν παραμύθια, για τους δημιουρ-
γικούς ανθρώπους της και τις ιδέες τους 
που ξεχωρίζουν. 
 Σπούδασα Τουριστικές Επιχειρήσεις 
και εργάστηκα σε τομείς Δημόσιων Σχέσε-
ων, Επικοινωνίας και Μarketing. Το 2009 
δημιούργησα τις Πυγολαμπίδες, μια ιστοσε-
λίδα για γονείς που επιθυμούν να περνούν 
ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους και 
κάπως έτσι μπήκα στον μαγικό κόσμο των 
παιδιών και της φαντασίας. Στην πορεία, 
ακολούθησε το The Paper Boat για να 
φωλιάσει η αγάπη μου για τα ταξίδια.
 Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει μπει 
δυναμικά στις καρδιές ταξιδευτών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεργασία 
μου με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προκει-
μένου να αναδείξουμε την πόλη ως family 
friendly προορισμό, με ενθουσίασε και έτσι 
με μεγάλη χαρά μοιράζομαι μαζί σας όλα 
τα σημεία της, που θα κάνουν τη διαμονή 
σας αξέχαστη!
 Πιστεύω ακράδαντα πως η Θεσσαλο-
νίκη είναι ένα φιλικός προορισμός για τις 
οικογένειες και εύχομαι με τις πληροφορίες 
μας να σας ταξιδέψουμε σ’ αυτήν!
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Στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Αν μένετε στο κέντρο της πόλης, μπορείτε να περπα-
τήσετε από το λιμάνι ή από τον Λευκό Πύργο προς 
το Μέγαρο Μουσικής. Θα διασχίσετε τα 8 θεματικά 
πάρκα της Παραλίας (επισκεφθείτε οπωσδήποτε το 
Πάρκο του Νερού, το αγαπημένο των παιδιών, με τα 
νούφαρα και τις χελώνες), το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο Μακεδονία 
Παλλάς και τις 3 παιδικές χαρές με παιχνίδια για όλες 
τις ηλικίες. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να κάνουν 
skate ή roller στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά 
στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ κατά μήκος της διαδρομής 
θα εντοπίσετε καφέ, αναψυκτήρια και εστιατόρια. 
 Αν θέλετε να κάνετε ποδηλατάδα, μπορείτε να 
νοικιάσετε ένα οικογενειακό ποδήλατο δίπλα από το 
Μακεδονία Παλλάς, ενώ έξω από το λιμάνι θα βρείτε 
ποδήλατα με χρονομίσθωση. Στη διαδρομή σας θα 
δείτε ψαράδες, καλλιτέχνες, αθλητές να τρέχουν, 
τροχήλατα με σπόρια και μαλλί της γριάς, παρέες να 
συνομιλούν με φόντο τη θάλασσα1.

1.  Τα family friendly σημεία  
στην καρδιά της πόλης

1 Αν ο καιρός είναι ζεστός και 
έχετε φροντίσει να έχετε μαζί 
σας μια κουβέρτα του πικ νικ, θα 
δημιουργήσετε για σας και τα 
παιδιά σας μία εμπειρία μοναδι-
κή. Αν πάλι είναι χειμώνας, είναι 
πολύ πιθανό να διακρίνετε τον 
Όλυμπο χιονισμένο. Ένα βιβλίο 
με τους θεούς του Ολύμπου, που 
θα έχετε φροντίσει να έχετε στην 
τσάντα σας, μπορεί να εξάψει τη 
φαντασία των παιδιών!

Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης

Στα πάρκα της Θεσσαλονίκης

Εκτός από τα θεματικά πάρκα της Παραλίας, θα 
βρείτε κάποια πάρκα και στο κέντρο της πόλης2. 
Τα μικρά παιδιά θα χαρούν με μία στάση στην παιδική 
χαρά στο Πεδίο του Άρεως (κοντά στο Δημαρχείο) και 
θα ενθουσιαστούν με το πάρκο ακριβώς δίπλα. Εκεί 
μπορούν να δουν ψάρια και χελώνες μέσα σε μικρές 
λιμνούλες. Μπορείτε να κάνετε πικ νικ αλλά και να 
καθίσετε στο αναψυκτήριο που διαθέτει. Αν θέλετε 
περισσότερη δράση, κάντε μια βόλτα με το Τρενάκι του 
Ξαρχάκου, απέναντι από το Κρατικό Θέατρο, ή παίξτε 
με τα συντριβάνια της περιοχής!
 Παιδική χαρά για τα μικρά παιδιά θα βρείτε και 
στην Πλατεία Ναυαρίνου, δίπλα σε εντυπωσιακά 
κτίσματα της εποχής του Γαλέριου, τα οποία αξίζει να 
επισκεφτείτε. Στο βόρειο τμήμα της Πλατείας Αριστοτέ-
λους υπάρχει και άλλη μία παιδική χαρά.
 Αν ανηφορίσετε προς την Άνω Πόλη θα ανακαλύ-
ψετε πίσω από το Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος τους 
Κήπους του Πασά, ένα μικρό πάρκο χτισμένο το 1904, 
που στηρίζεται στο ρεύμα της Φανταστικής Αρχιτεκτο-
νικής και θυμίζει πολύ τα δημιουργήματα του Γκαου-
ντί στο πάρκο Γκουέλ της Βαρκελώνης, σε μικρότερη 
όμως κλίμακα. 

2 Να θυμάστε πως τα παιδιά 
στις διακοπές θέλουν να παίζουν 
με τους γονείς τους και όχι να 
επισκέπτονται όλα τα αξιοθέατα 
της πόλης. Οι χαλαροί ρυθμοί 
της πόλης θα σας βοηθήσουν 
πολύ σ’ αυτό!

Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης

☛ Δείτε στον χάρτη

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
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Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Μετά την ανάπλαση της προβλήτας του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης η περιοχή έχει αποκτήσει μεγάλη 
ζωντάνια. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε 
τρία Μουσεία (το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, 
το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το 
Μουσείο Κινηματογράφου) ενώ τα παιδιά θα εντυπωσι-
αστούν από τα κάθε λογής αραγμένα πλοία. Αν είστε 
τυχεροί ίσως δείτε από κοντά και κάποιο κρουαζιερό-
πλοιο!4 
 Από το λιμάνι μπορείτε να πάρετε ποδήλατο και 
να κάνετε ποδηλατάδα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής ή να 
επιβιβαστείτε στο καραβάκι Κωνσταντής που ταξιδεύει 
τους θερινούς μήνες ως τους Νέους Επιβάτες και την 
Περαία, εκεί που είχαν κάποτε τις εξοχικές κατοικίες 
τους οι Θεσσαλονικείς. Θα βρείτε πολλές ψαροταβέρ-
νες με φρέσκο ψάρι και τραπεζάκια πάνω στο κύμα.
 Αν σας αρέσει η θάλασσα, πρέπει οπωσδήποτε 
να κάνετε μία βόλτα με καράβι στον Θερμαϊκό5. Οι 
διαδρομές είναι μισάωρες και έχετε την ευκαιρία να 
απολαύσετε την πόλη από τη θάλασσα. Τα δρομολό-
για ξεκινούν από την περιοχή του Λευκού Πύργου και 
η είσοδος σ’ αυτά είναι δωρεάν, με χρέωση μόνο του 
ροφήματος που θα επιλέξετε6. 

4 Εξερευνήστε τους χώρους και 
θυμηθείτε να βγάλετε φωτογρα-
φίες με φόντο τη θάλασσα και 
τον Λευκό Πύργο. Εδώ λειτουρ-
γεί εστιατόριο (The Kitchen Bar) 
και αναψυκτήριο, στην είσοδο 
του λιμανιού.

5 «Της Σαλονίκης μοναχά 
της πρέπει το καράβι. Να μην 
τολμήσεις να τη δεις ποτέ από 
τη στεριά». Νίκος Καββαδίας

6 Στο καράβι Arabella θα 
συναντήσετε τον περίφημο 
«πειρατή του Θερμαϊκού», με τον 
οποίο μπορείτε να βγάλετε και 
αναμνηστικές φωτογραφίες.

Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης

Στα μουσεία της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη έχει μία μακραίωνη ιστορία 2500 
χρόνων και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να αποτυπω-
θεί στα περίπου 30 μουσεία7 που διαθέτει η πόλη. 
 Εκτός από τα 3 μουσεία στην περιοχή του λιμα-
νιού (το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το 
MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το 
Μουσείο Κινηματογράφου), στο κέντρο της πόλης θα 
βρείτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισκεφθείτε κάποιο 
από τα εξής μουσεία: Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού, MOMus-Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Ολυμπιακό Μουσείο, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, 
Εβραϊκό Μουσείο, Πολεμικό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονι-
κού Αγώνα.
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Λαογραφι-
κό Μουσείο, που είναι λίγο ανατολικότερα, ενώ στην 
περιοχή της Τούμπας, δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, 
υπάρχει και το Παιδικό Μουσείο. Στα δυτικά της πόλης 
αξίζει να επισκεφτείτε το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη και, κατόπιν συνεννόησης, το 
Σιδηροδρομικό Μουσείο και το Μουσείο Ύδρευσης.

7 Πριν επισκεφθείτε κάποιο 
μουσείο, ενημερωθείτε για το 
ωράριο λειτουργίας του, για το 
αν διαθέτει κάποιο «τετράδιο 
αυτόνομης δράσης», για τα 
εκθέματά του και προετοιμα-
στείτε με γνώσεις και διάθεση, 
ώστε να ζήσετε μαζί με τα παιδιά 
μια μοναδική εμπειρία! Μπορεί-
τε να έχετε μαζί σας ένα μικρό 
κουτάκι με μπογιές και ένα 
μπλοκ, ώστε μετά την επίσκεψή 
σας να αποτυπώσετε μαζί με τα 
παιδιά τις εικόνες που σας έμει-
ναν πιο έντονες! 

☛ Μουσεία Θεσσαλονίκης

Στις αγορές της Θεσσαλονίκης

Χαθείτε μέσα στις αγορές της πόλης, όπως τη Μοδιάνο 
(υπό ανάπλαση), το Καπάνι, το Μπεζεστένι και τα Λου- 
λουδάδικα. Γευθείτε και αγοράστε αλλαντικά, τυρί, 
ελιές και φρούτα, αλλά την ίδια στιγμή απολαύστε 
και υπέροχους σαλονικιώτικους μεζέδες στα καφενεία 
και στα εστιατόρια της περιοχής. 
 Το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο καταστήματα 
για μικρούς και μεγάλους και μπορείτε να βρείτε 
ό,τι επιθυμείτε.

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://pigolampides.gr/wp-content/uploads/2018/01/Thessaloniki-MuseumsMap.pdf
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☛ Μνημεία ΘεσσαλονίκηςΣτα μνημεία της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε ρωμαϊκά, παλαιοχριστια-
νικά, βυζαντινά, οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία, 
μεταβυζαντινές εκκλησίες αλλά και νεότερα μνημεία 
(κτίρια του μεσοπολέμου κ.ά.). Δεκαπέντε από αυτά 
τα μνημεία της πόλης έχουν καταγραφεί το 1988 από 
την UNESCO στον κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς. 
 Περάστε από το Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλε-
ρίου, τη Ρωμαϊκή Αγορά, τη Ροτόντα, το Επταπύργιο. 
Μπείτε στον Λευκό Πύργο και γνωρίστε την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης, μέσα από 6 ορόφους-ενότητες. 
Η θέα από τον Πύργο θα σας αποζημιώσει!8 

8 Θυμηθείτε να βγάλετε φωτο-
γραφίες και να τις ανεβάσετε 
στα social media με το hashtag 
#thessalonikifamilyfriendly

Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης

☞  Να κάνετε τον γύρο της πόλης με 
ένα από τα λεωφορεία της:

 →  Με την πολιτιστική γραμμή 50 του 
ΟΑΣΘ: η γραμμή αυτή προσφέ-
ρει περιήγηση στα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία της πόλης. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
μπορείτε να παρακολουθήσε-
τε μία βιντεοπροβολή, μέσω 
της οποίας ενημερώνεστε για 
κάποια αξιοθέατα. Η διαδρομή 
έχει αφετηρία και τέρμα τον 
Λευκό Πύργο, αναχωρεί κάθε 
ώρα και κάνει 15 στάσεις.

 →  Με το κόκκινο τουριστικό λεωφο-
ρείο της πόλης (από Μάρτιο έως 
Οκτώβριο): πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη περιήγηση της 
Θεσσαλονίκης με τα ανοιχτού 
τύπου λεωφορεία. Η διαδρομή 
ολοκληρώνεται σε 70 λεπτά και 
κάνει 8 στάσεις στα κυριότερα 
αξιοθέατα της πόλης. Αναχω-
ρεί κάθε 30 λεπτά περίπου (το 
καλοκαίρι) και μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε τις στάσεις 
για να απολαύσετε περισσότε-
ρο κάποιο από τα σημεία. Θα 
ανεβείτε στο επόμενο λεωφο-
ρείο με το ίδιο εισιτήριο9. 

☞  Να επισκεφτείτε το Skyline Café Bar, 
στον τελευταίο όροφο του Πύργου 
του ΟΤΕ, απολαμβάνοντας τα αξιο-
θέατα της Θεσσαλονίκης σε μια 
σταδιακή κυκλική περιστροφή που 
διαρκεί μία ώρα. Στη διάρκεια αυτού 
του ασυνήθιστου ταξιδιού μπορεί-
τε να χαλαρώσετε με ένα ρόφημα 
ή ένα σνακ και να γνωρίσετε, από 
ψηλά, την πόλη10. 

☞  Αν είναι καλοκαίρι, η ιδέα ενός 
θερινού σινεμά, κάτω από το φως 
των αστεριών, δεν θα αφήσει κανέ-
ναν ασυγκίνητο!

☞  Να ανηφορίσετε στο ύψος της οδού 
3ης Σεπτεμβρίου για να επισκε-
φθείτε τον Πολυχώρο WE. Ειδικά τα 
λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα ξετρε-
λαθούν με μια πληθώρα επιλογών: 
τσίρκο, skating, αναρρίχηση, ski 
και snowboard!

☞  Να επιλέξετε κάποιο από τα πολλά 
δωμάτια μυστηρίου και απόδρα-
σης (escape rooms) που υπάρχουν 
στην πόλη. Τα «μεγαλύτερα παιδιά» 
σίγουρα θα ενθουσιαστούν με 
λίγο μυστήριο!

☞  Να φωτογραφηθείτε στις ομπρέλες 
του Ζογγολόπουλου στην παραλία 
που έχουν ήδη γίνει το τοπόσημο 
της πόλης.

☞  Να κάνετε μια στάση στην Παιδική 
Βιβλιοθήκη της Άνω Πόλης ή στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη που διαθέτει 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για 
τα παιδιά.

☞  Να φορέσετε άνετα παπούτσια 
και να περπατήσετε σε γραφικές 
και «περπατήσιμες» γειτονιές στο 
κέντρο της πόλης (Πεζόδρομος 
Αγίας Σοφίας, Πλατεία Αριστοτέ-
λους, Άνω και Κάτω Λαδάδικα, Άνω 
Πόλη, Πλατεία Χρηματιστηρίου) ή να 
ξεφύγετε λίγο από τον αστικό ιστό 
και να ανακαλύψετε στην περιοχή 
της Βασιλίσσης Όλγας τις περίφη-
μες βίλες της συνοικίας των Εξοχών.

Θυμηθείτε…

↑ Περιεχόμενα

9  Μία στάση στην Άνω Πόλη για βόλτα  
και φωτογραφίες επιβάλλεται!

10  Στα παιδιά κάτω των 6 ετών  
προσφέρεται δωρεάν ρόφημα.

Τα family friendly σημεία στην καρδιά της πόλης ↑ Περιεχόμενα

https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/02/Thessaloniki-Monuments-Map-GR-Web.pdf
http://oasth.gr/#el/politistikh-diadromh
http://oasth.gr/#el/politistikh-diadromh
http://www.thessaloniki-sightseeing.com/index.php/el/
http://www.thessaloniki-sightseeing.com/index.php/el/
http://www.skyline.bar/el/
http://www.weskg.gr/
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Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

Στο ΝΟΗΣΙΣ11 μπορείτε να δείτε την προβολή της 
αρεσκείας σας στο Πλανητάριο, το Κοσμοθέατρο ή/
και τον Προσομοιωτή αλλά μπορείτε να επισκεφθεί-
τε και το Μουσείο Τεχνολογίας που περιλαμβάνει: το 
Εκθετήριο Τεχνολογίας Μεταφορών, το Εκθετήριο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Τεχνοπάρκο, 
ένα χώρο διάδρασης, όπου ο επισκέπτης συμμετέχει 
ενεργά, πρωταγωνιστεί και μαθαίνει διασκεδάζοντας12.

2.  Τα family friendly σημεία  
λίγο έξω από την πόλη

11 Στο ΝΟΗΣΙΣ λειτουργεί 
καφέ-εστιατόριο αλλά και 
κατάστημα αναμνηστικών 
και δώρων.

12 Αν έφτασες ως εδώ, είσαι 
πολύ κοντά στον παιδότοπο 
Partyland.gr. Εδώ τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν στον 
τεράστιο παιδότοπο ενώ ο χώρος 
λειτουργεί και ως εστιατόριο και 
καφέ για όλη την οικογένεια!

Τα family friendly σημεία λίγο έξω από την πόλη

Magic Park: Ατελείωτη διασκέδαση  
με παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Στο Magic Park θα βρείτε δεκάδες τρόπους για να 
ανεβάσετε την αδρεναλίνη σας με παιχνίδια όπως το 
rollercoaster, το σπίτι του Τρόμου, το CrazyDance κ.ά. 
Ισχύουν ειδικές προσφορές για οικογένειες, ανέργους, 
πολυτέκνους και άτομα με αναπηρία13.

13 Στον χώρο λειτουργούν εστι-
ατόρια και fastfood. Το πάρκο 
δεν είναι ανοιχτό τους χειμερι-
νούς μήνες. 

☛ Δείτε στον χάρτη

Anel Honey Park: Το μοναδικό πάρκο 
μελιού στην Ελλάδα, που είναι 
αφιερωμένο στη μέλισσα

Ζήστε μία μοναδική εμπειρία μελισσοτουρισμού! Με 
γνώμονα την αειφορία, το πάρκο αφηγείται ιστορίες 
για τη μέλισσα, τη μελισσοκομική παράδοση, τη φύση. 
Μικροί και μεγάλοι, μπορούν να περιηγηθούν με το 
χάρτη αυτοξενάγησης ή να κλείσουν μία προγραμμα-
τισμένη επίσκεψη (Δευτέρα-Σάββατο, κατόπιν ραντε-
βού) στον χώρο14.

14 Εκτός από το να γνωρίσετε 
τη ζωή της μέλισσας, μπορείτε 
να απολαύσετε τον καφέ σας 
αλλά και να γευτείτε και να 
αγοράσετε αγνά προϊόντα από 
τη μέλισσα και τη φύση.

Τα family friendly σημεία λίγο έξω από την πόλη

Waterland: ένα συναρπαστικό,  
ξέφρενο θεματικό πάρκο

Μια μεγάλη υδάτινη πολιτεία, ανοίγει τις πόρτες της 
κάθε καλοκαίρι. Είναι ένα από τα πιο συναρπαστι-
κά θεματικά πάρκα της Ελλάδας! Εδώ μπορείτε να 
απολαύσετε πισίνες, τσουλήθρες, παιχνίδια και δεκά-
δες εκπληκτικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. 
Στη Waterland λειτουργεί και ένα ζωολογικό πάρκο 
με καμήλες, λάμα, ελάφια, ζαρκάδια, άλογα και μία 
φάρμα από πρόβατα, γαϊδουράκια, κότες, χήνες και 
άλλα οικόσιτα ζώα.

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://www.noesis.edu.gr/
http://www.magicpark.gr/
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
http://honeypark.gr/
https://www.waterland.gr/gr
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Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων δημιουργήθη-
κε σε συνεργασία με το τμήμα Παλαιοντολογίας του 
Α.Π.Θ. και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτε-
ρα της Ευρώπης. Σπάνια αληθινά απολιθώματα και 
αναπαραστάσεις σε φυσικές διαστάσεις «ζωντανεύ-
ουν» τον κόσμο των δεινοσαύρων. Τεράστιοι δεινό-
σαυροι, πλάσματα με κίνηση, μάχες με τους ήχους 
των δεινοσαύρων κάνουν την εμπειρία της ξενάγησης 
μοναδική! Ο επισκέπτης παίρνει πληροφορίες για 
την ιστορία της γης και τα ζώα που εμφανίστηκαν σε 
αυτήν σε διαφορετικές περιόδους, από την απαρχή 
της έως σήμερα. 

Εμπορικά κέντρα

Αν έχετε χρόνο μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο 
family friendly εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos 
(ανατολικά της πόλης) ή στο One Salonica (δυτικά της 
πόλης), τα οποία διαθέτουν σινεμά, εστιατόρια, παιδό-
τοπο και πολλά καταστήματα για όλη την οικογένεια.
 Το ΙΚΕΑ, επίσης ανατολικά, είναι μια ιδιαίτερα 
family friendly επιλογή, καθώς διαθέτει εκτός από 
είδη σπιτιού και επιλεγμένα παιχνίδια, παιδότοπο 
και εστιατόριο με παιδικό μενού. 

Διάφορα

Αν θέλετε κι άλλο παιχνίδι μπορείτε να επισκε-
φτείτε το Adventure Paintball, το North Skate Park, 
το Go Κart Center. Βρίσκονται όλα στην περιοχή 
του Mediterranean Cosmos. 
 Η περιοχή της Αρετσούς15 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, καθώς σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Πάνω στην 
παραλία, δίπλα στο δημοτικό αναψυκτήριο, θα βρείτε 
μια παιδική χαρά με θέα τον Όλυμπο, ενώ μπορεί-
τε να περπατήσετε στη μαρίνα, να συνομιλήσετε με 
ψαράδες, να δείτε από κοντά βάρκες και σκάφη. Το 
καλοκαίρι λειτουργεί στην παραλία και ένα μικρό 
λούνα-παρκ. 

15 Στην περιοχή θα βρείτε 
πολλές ψαροταβέρνες, ενώ λίγο 
πριν φτάσετε στην Αρετσού, 
θα βρείτε και ένα χώρο για 
να παίξετε Mini Golf!

Τα family friendly σημεία λίγο έξω από την πόλη

Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης 
Αν ενδιαφέρεστε για ξεναγήσεις στην 
πόλη απευθυνθείτε στους ειδικούς. 

Dot2dot 
Οι δράσεις της περιλαμβάνουν θεματι-
κές διαδρομές και εναλλακτικές ξεναγή-
σεις στη Θεσσαλονίκη και σε κοντινούς 
αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικά 
προγράμματα για εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς, εργαστήρια παιδιών 
και ενηλίκων και εικαστικές δράσεις. 
Η ομάδα έχει σχεδιάσει ειδικά πακέτα 
για οικογένειες. Αν δείτε τον Αστερίξ και 
τον Οβελίξ να τριγυρνούν στην πόλη, 
από την ομάδα Dot2dot θα είναι!

Cycle Safari  
Oργανώνει εκδρομές με ποδήλατα 
γύρω από τη Θεσσαλονίκη ή σε πιο 
μακρινούς προορισμούς. Υπάρχει η 
δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων.

Eat and Walk
Προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές 
διαδρομές στην πόλη και αφηγείται 
ιστορίες που κανένας δεν θα ήθελε να 
χάσει! Με ένα πρόγραμμα εικόνων και 
στάσεων, προσαρμοσμένο και για μικρό-
τερες ηλικίες, θα μάθετε πολλά για τη 
γαστρονομική διαδρομή της πόλης και 
θα γευθείτε ακόμα περισσότερα!

Thessaloniki Walking Tours 
Μέσα από καλά σχεδιασμένους περι-
πάτους ανασύρει τη μνήμη της πόλης 
συνδέοντας το χθες με το σήμερα. 
Μαζί θα αναζητήσετε τα ίχνη του ρωμα-
ϊκού παρελθόντος, θα ανακαλύψετε τα 
μυστικά της πιο αγαπημένης γειτονιάς 
του κέντρου, του Φραγκομαχαλά, αλλά 
και θα γνωρίσετε τις γεύσεις, τις αγορές 
και τους ανθρώπους της πόλης, μέσα 
από το παιχνίδι.

3.  Ξεναγήσεις και ταξιδιωτικές  
εμπειρίες μέσα στην πόλη

Ξεναγήσεις και ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσα στην πόλη

☛ Δείτε στον χάρτη

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://parkodeinosauron.gr/
https://www.medcosmos.gr/
http://onesalonica.com/
http://www.ikea.gr/
http://adventurepaintball.gr/
http://northpark.gr/
https://gokartenter.gr
http://www.touristguides-ngreece.gr/
http://www.dot2dot.gr/
http://www.cyclesafari.gr/el/
http://www.eatandwalk.gr/
http://www.thessalonikiwalkingtours.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
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Gamecraft 
Μια ομάδα που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης πρωτότυπων εκδηλώσεων, 
βασισμένων σε μοντέρνες και ενδιαφέ-
ρουσες τεχνικές βιωματικών δράσεων, 
όπως τα ζωντανά παιχνίδια ρόλων και 
τα διαδραστικά παιχνίδια σε ανοιχτό 
ή κλειστό χώρο. Έχουν υλοποιήσει 
δεκάδες ψυχαγωγικά και εκπαιδευτι-
κά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους 
στην πόλη. 

Touristree 
Προσφέρει family friendly οργανωμένες 
ξεναγήσεις/περιηγήσεις στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περι-
οχή της Β. Ελλάδας (στην οικογένεια 
μπορούν να περιλαμβάνονται και τα 
ζωάκια σας, κατά περίπτωση). Περπα-
τώντας ή εν πλω, με αφήγηση ιστορι-
ών ή με δραστηριότητες, μπορείτε να 
διαλέξετε το tour που σας ταιριάζει! 

Thessaloniki Balloon Flights 
Αν ονειρευόσασταν πάντα να πετάξε-
τε με αερόστατο, τότε η Thessaloniki 
Balloon Flights μπορεί να κάνει το 
όνειρό σας πραγματικότητα! Μπείτε με 
την παρέα σας σε ένα αερόστατο και 
ζήστε τη μαγεία που περιγράφει ο Ιούλι-
ος Βερν στα ταξίδια του! 

Run With Me Thessaloniki 
Για σας που αναζητάτε κάτι διαφο-
ρετικό η Run With Me Thessaloniki θα 
φροντίσει να σας γνωρίσει τη Θεσσαλο-
νίκη… τρέχοντας!

In The Loop 
Αν αγαπάτε την τεχνολογία και σας 
αρέσει να έχετε ένα πιο αυτόνομο 
πρόγραμμα, μπορείτε με χαμηλό κόστος 
να κατεβάσετε στο κινητό σας την 
εφαρμογή In The Loop και τη family loop 
διαδρομή της. Φωτογραφίες, κείμενα, 
ηχητικές αφηγήσεις, hints και insider’s 
tips σας γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη 
σχεδόν όπως ένας ντόπιος.

Peek at Greek 
ένα σχολείο ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Εδώ 
εκπαιδευτικοί και μαθητές ανακαλύ-
πτουν μαζί τη γλώσσα που βρίσκεται 
κρυμμένη στα ελληνικά τραγούδια, τις 
ταινίες, τα παραμύθια και τις συντα-
γές. Mαθαίνουν ελληνικά ενώ ταξιδεύ-
ουν, ενώ πεζοπορούν κι ενώ κάνουν 
έναν ιστορικό περίπατο.

Ξεναγήσεις και ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσα στην πόλη

Αν μείνετε αρκετές μέρες στη Θεσσαλονίκη και έχετε χρόνο 
να εξερευνήσετε τη γύρω περιοχή, να είστε σίγουροι πως 
μπροστά σας ανοίγονται υπέροχοι κοντινοί και μακρινοί 
προορισμοί για σας και την οικογένειά σας!

4.  Τα family friendly σημεία εκτός  
των τειχών της πόλης

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://gamecraft.gr
https://touristree.eu/contact
http://www.thessalonikiflights.com/index.php
https://www.runwithmethessaloniki.com/
http://www.intheloop.gr/
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Κοντινές αποδράσεις στη φύση

Χορτιάτης
Aφήστε το αυτοκίνητό σας στις κεραίες και περπατή-
στε ως το καταφύγιο, στο δάσος. Αν είναι φθινόπωρο 
θα απολαύσετε την ωραιότερη καστανόσουπα που 
φάγατε ποτέ!

Πλατανάκια (Πανόραμα)
Θα συναντήσετε λίγα ζώα, μια μικρή παιδική χαρά και 
πολλά πλατάνια που θα δροσίσουν το καλοκαιρινό 
σας απόγευμα. Στον χώρο λειτουργεί αναψυκτήριο. 

Φράγμα Θέρμης 
Στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης θα ανακαλύψε-
τε δύο ακόμα οάσεις: το Φράγμα της Θέρμης με την 
τεχνητή λίμνη γεμάτη ψάρια και σπάνια πουλιά και το 
καταπράσινο Περιβαλλοντικό Πάρκο με κιόσκια για πικ 
νικ, παιδική χαρά, γήπεδα και μοναδική θέα.

Δάσος του Σέιχ Σου16
Εδώ θα βρείτε το δημοτικό πάρκο. Η βόλτα είναι 
ξεκούραστη και πολύ όμορφη. 

Σπήλαιο Πετραλώνων17 
Σύμφωνα με τον Άρη Πουλιανό, που ανακάλυψε το 
σπήλαιο, εδώ έζησαν οι αρχαιότεροι Ευρωπαίοι πριν 
από περίπου 700.000 χρόνια.

16 Δεν υπάρχει κάποιο αναψυ-
κτήριο μέσα στο πάρκο, μονάχα 
ένα περίπτερο απέξω, ενώ μετά 
θα χρειαστεί να κατηφορίσετε 
προς την πόλη για να βρείτε 
κάποιο καφέ ή εστιατόριο. 
Μπορείτε να φροντίσετε να 
έχετε μαζί σας ένα κολατσιό και 
να κάνετε πικ νικ στα τραπεζά-
κια που θα βρείτε στο πάρκο. 

17 Αν φτάσετε ως εδώ, να 
φάτε οπωσδήποτε στο Κτήμα 
Περέκ, νόστιμες ποντιακές 
γεύσεις, με θέα τις βουνο-
κορφές του Ολύμπου και τον 
όμορφο Θερμαϊκό.

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης

☞ Οργανωμένες εκδρομές

Ammon Express
Ολοήμερες καθημερινές εκδρομές και περιηγήσεις 
προσφέρει η Ammon Express σε Βεργίνα, Πέλλα, 
Βέροια, Μετέωρα, Δίον, Φιλίππους, Σπήλαιο Αλιστρά-
της και πολλούς ακόμα προορισμούς. Μπορείτε να 
κάνετε την κράτησή σας και ηλεκτρονικά.

Urania Maas Travel
Εξειδικεύεται σε μονοήμερα και πολυήμερα πακέτα 
γενικού και εναλλακτικού τουρισμού σε όλες τις περι-
οχές της Βόρειας Ελλάδας. Ο εναλλακτικός τουρισμός 
περιλαμβάνει οινικό, γαστρονομικό, αθλητικό, πρακτι-
κή γιόγκα και οικολογικό τουρισμό. Ειδικά για παιδιά 
προτείνεται το Μουσείο Δεινοσαύρων. 

Trace Your Eco
Εξειδικεύεται στον περιπατητικό τουρισμό και στόχος 
του είναι να φέρει σε επαφή τον καθένα από εμάς 
με τον φυσικό πλούτο της Ελλάδος, συνδυάζοντας 
τη φυσιολατρία με την άθληση και τον πολιτισμό. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αποδράσεων 
στη Bόρεια Ελλάδα προσαρμοσμένα σε κάθε είδους 
ομάδες/παρέες.

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

Ημερήσιες αποδράσεις εκτός Θεσσαλονίκης

https://www.ammonexpress.gr/
http://www.uraniamaastravel.com/
http://www.traceyoureco.gr/el/
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Τrigiro-Unique Travel Experience
Διοργανώνει εκδρομές λίγων ατόμων σε «μυστικούς» 
προορισμούς που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες 
για όλη την οικογένεια. Η εκδρομή trigiro kids πραγ-
ματοποιείται στη Νάουσα, 1 ώρα απόσταση από τη 
Θεσσαλονίκη, και περιλαμβάνει: πεζοπορία, οινογνω-
σία και ξενάγηση σε γνωστό οινοποιείο και δημιουργι-
κή απασχόληση για τα παιδιά.

Veria Volta
Θέλετε να κάνετε πικ νικ δίπλα στις όχθες του Αλιάκ-
μονα, ποδηλατάδα δίπλα στη λίμνη ή στα χωράφια 
με τις ανθισμένες ροδακινιές, να περπατήσετε στον 
τόπο του Μεγαλέξανδρου και να μαζέψετε βότανα και 
μυρωδικά απ’ τις πλαγιές του βουνού; Αυτά και άλλα 
πολλά μπορεί να οργανώσει για σας το Veria Volta σε 
μία ημερήσια εκδρομή στη Βέροια που απέχει μόλις 
40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.

Agkistro Action
Προσφέρει για οικογένειες μια βιωματική ξενάγηση 
στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ, στις Σέρρες. Στην περιοχή 
των Σερρών μπορείτε επίσης να κάνετε βαρκάδα στη 
λίμνη Κερκίνη. Ανάλογα με την εποχή θα δείτε δεκά-
δες είδη πουλιών, θα κάνετε βόλτα με άλογα στα Άνω 
Πορόια ή θα επισκεφθείτε το Ενυδρείο της Βυρώνιας.

Irbis
Αν έρθετε στη Θεσσαλονίκη χειμώνα, γνωρίστε την 
Irbis, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει την 
άθληση, την αναψυχή και την περιπέτεια για μικρούς 
και μεγάλους. Με ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα εκμά-
θησης, που περιλαμβάνει παιχνίδια και ασκήσεις, οι 
μικροί χιονοδρόμοι μαθαίνουν τις βασικές αρχές του 
σκι είτε σε προσομειωτή, στο κέντρο της πόλης, είτε 
σε κάποιο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο.

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης

☞ Ακολουθήστε το δικό σας πρόγραμμα

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού 
Ξεκινήστε την περιήγησή σας από το Κέντρο Πληρο-
φόρησης Χαλάστρας (ανοιχτό Δευτέρα–Σάββατο, 
10:00–15:00). Η έκθεση παρουσιάζεται στα ελληνικά, 
ενώ στους ξένους επισκέπτες γίνεται μία προφορική 
ενημέρωση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επισκεφθεί-
τε τη λιμνοθάλασσα, περπατώντας σε ένα μονοπάτι 
μήκους 1 χλμ. και να δείτε φλαμίνγκο, γλάρους, γλαρό-
νια, πάπιες και άλλα πουλιά19. Επίσης, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης 
ή το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, στην περιοχή 
του Καλοχωρίου.

Λευκοχώρι Σερρών
Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ιππασία, καθώς 
στην περιοχή υπάρχουν πολλά αγροκτήματα με άλογα 
και άλλα οικόσιτα ζώα και οργανώνουν δραστηριό-
τητες, όπως αναρρίχηση, σκοποβολή κ.ά. Το Ziogas 
Western City, το Αγνάντι, το Κτήμα Λίκνο, είναι μερικά 
από αυτά.

19 Μην ξεχάσετε τα κιάλια σας.

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://trigiro.com/
http://www.veria-volta.gr/
https://www.agkistroaction.gr/
https://irbis.gr/
http://axiosdelta.gr/
http://axiosdelta.gr/
http://www.horses.gr/
http://www.horses.gr/
http://www.aloga.gr/
http://www.ktimalikno.gr/
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Κιλκίς 
Φάρμα με άλογα και δραστηριότητες θα βρείτε στο 
Rancho Kilkis, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται 
και ο πανέμορφος Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος των 
Κρουσσίων, ένα ζωντανό μουσείο της φύσης, πλού-
σιο σε αυτοφυή φυτά (περί τα 700), αλλά και καταρ-
ράκτες, τεχνητές λίμνες, διαμορφωμένα μονοπάτια, 
ρυάκια, παρατηρητήρια και λιβάδια. Η Γαλάζια Λίμνη 
στο Σκρα είναι ακόμα μια φυσική ομορφιά που αξίζει 
να επισκεφθείτε. 

Χαλκιδική
Ένα μέρος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις! 
Δεκάδες καταγάλανες παραλίες σάς περιμένουν για 
απολαυστικές βουτιές και ξεκούραση στις αμμουδιές 
της. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε την Κασσαν-
δρεία, κάντε μια στάση στη γραφική Άφυτο ενώ αν 
διαλέξετε τη Σιθωνία, κάντε μια στάση στον ορεινό 
οικισμό του Παρθενώνα. Η Χαλκιδική είναι πανέμορφη 
και τον χειμώνα, οπότε αν σας αρέσει η φύση επιβάλ-
λεται να κάνετε μια βόλτα στον Χολομώντα και σίγου-
ρα μια στάση στη γραφική Αρναία και στο Άλσος του 
Αριστοτέλη. Φυσικά, μην παραλείψετε και μια κρουα-
ζιέρα στο Άγιον Όρος!

Νυμφαίο 
Ένας πιο μακρινός προορισμός, αλλά ιδιαίτερα 
αγαπητός στα παιδιά και στους λάτρεις της φύσης, 
είναι το καταφύγιο του Αρκτούρου, στο Νυμφαίο της 
Φλώρινας. Σε μια απόσταση 2,5 ωρών από τη Θεσσα-
λονίκη, θα επισκεφθείτε το Καταφύγιο και το Κέντρο 
Ενημέρωσης για την Αρκούδα, ενώ λίγο έξω από το 
Νυμφαίο (στις Αγραπιδιές) θα γνωρίσετε το Καταφύγιο 
του Λύκου και θα δείτε το εκτροφείο του ποιμενικού 
σκύλου, της αρχαιότερης ελληνικής ράτσας σκύλου. 
Στους χώρους πραγματοποιούνται ξεναγήσεις. Ενημε-
ρωθείτε εγκαίρως για το πρόγραμμα.

 Τα family friendly σημεία εκτός των τειχών της πόλης

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ζωντανή που αγαπά τη μουσι-
κή, το θέατρο, τις τέχνες και την καινοτομία. Περπατώντας 
στους δρόμους της θα δείτε συχνά pop up event για παιδιά, 
για εφήβους και για μεγάλους. Κάθε εποχή του χρόνου, η 
Θεσσαλονίκη προσφέρεται και για μια διαφορετική εμπειρία.

5.  Εκδηλώσεις

 Εκδηλώσεις↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://ranchokilkis.blogspot.gr/
https://www.bbgk.gr/
https://www.bbgk.gr/
http://www.arcturos.gr/
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Εκθέσεις, γιορτές, flea market και εκδηλώσεις στην αυλή του 
δημαρχείου πραγματοποιούνται όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Ιδιαίτερα θεματικά πάρκα και εκθέσεις, όπως Το Πάρκο Των 
Δεινοσαύρων, Το Εργαστήριο Της Σοκολάτας, Οι Μυστικοί Κόσμοι 
του Ευγένιου Τριβιζά σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάθε 
χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). 

Χειμώνας
Τον χειμώνα η πόλη φοράει τα καλά της και στολίζε-
ται για τα Χριστούγεννα. Στον Αστερόκοσμο (στη ΔΕΘ) 
θα βρείτε παιχνίδια για τα παιδιά ενώ οι κεντρικές 
πλατείες, όπως η Αγίας Σοφίας και η Αριστοτέλους, 
γεμίζουν στολίδια και εκδηλώσεις. 

Άνοιξη
Την άνοιξη η πόλη γεμίζει χρώματα και μυρωδιές. 
Κάθε γειτονιά φιλοξενεί και μια ενδιαφέρουσα εκδή-
λωση, η παραλία πλημμυρίζει με περιπατητές, ποδή-
λατα και παιδιά! Αυτή την εποχή, αν είστε τυχεροί (ή 
καλά ενημερωμένοι) μπορείτε να επισκεφθείτε την 
Έκθεση Βιβλίου στην παραλία ή στη ΔΕΘ, το Φεστιβάλ 
του Δήμου Θεσσαλονίκης Elephantastico, την Παρα-
θινούπολη (στην Καλαμαριά) ή την Κυριακή στο ΑΠΘ 
(γιορτή των επιστημών) στο Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Καλοκαίρι
Το Πικ Νικ Urban Festival τον Αύγουστο, στη Ρωμα-
ϊκή Αγορά, είναι ένα από τα ωραιότερα event του 
καλοκαιριού! Μουσικές, προβολές ταινιών, πατατά-
κια και κουβέρτες του πικ νικ συνθέτουν μια μαγική 
εικόνα. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν μια μονα-
δική εμπειρία. Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις 
ολοκληρώνουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα στην πόλη.

Φθινόπωρο
Τα Δημήτρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ, το Kinder Docs, το Thessaloniki Food Festival, η 
διανυκτέρευση (sleepover) στα μουσεία, είναι μερικές 
μόνο από τις δράσεις και τα Φεστιβάλ που υποδέχο-
νται Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες, αυτό το διάστημα.

 Εκδηλώσεις

6.  Χώροι εστίασης και καφέ20 

20  Προτείνονται χώροι που είναι άκαπνοι και κάποιοι από αυτούς 
έχουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά.

Η Θεσσαλονίκη είναι ένα σταυροδρόμι γεύσεων, μία 
γαστρονομική μητρόπολη! Εδώ θα δοκιμάσετε streetfood: 
κουλούρι Θεσσαλονίκης, μπουγάτσα γλυκιά ή αλμυρή, 
τρίγωνα Πανοράματος, τσουρέκι, αλλά και φρέσκα ψάρια 
σε ταβερνάκια και ουζερί της πόλης ή γκουρμέ πιάτα σε πιο 
«ψαγμένα» εστιατόρια.

Αναζητήστε οπωσδήποτε:

☞  Κουμπί coffee and crafts 
Βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωμαϊκή 
Αγορά και την εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου. Κάντε μία στάση για 
καφέ και δημιουργικές κατασκευές!

☞  TOMS Flagship Store 
Θα το βρείτε χωμένο σε μια ιστο-
ρική στοά της πόλης (το παλιό 
ταχυδρομείο, στοά Πελοσώφ). Στο 
υπόγειο, εκτός από ένα family 
friendly περιβάλλον, θα ανακαλύψε-
τε και μια μικρή, κουκλίστικη αυλή. 
Στο ισόγειο λειτουργεί κατάστημα 
με τα προϊόντα TOMS.

☞  Ανφάν Γκατέ 
Λειτουργεί εντός του Τελλόγλειου 
Ιδρύματος Τεχνών και προσφέρει 
ένα ανοιχτόκαρδο περιβάλλον με 
ιδιαίτερες γεύσεις και έναν φωτεινό 
χώρο για παιδιά με φύλαξη παιδα-
γωγού. Εσείς έχετε την ευκαιρία να 
καθίσετε για φαγητό ή καφέ στο 
εστιατόριο ή να δείτε κάποια από 
τις εκθέσεις του Μουσείου.

☞  Bombolo  
Για βάφλες και παγωτό.

☞  Join Juice bars 
Για έναν φρεσκοστυμμένο χυμό 
φρούτων ή ένα υγιεινό σνακ 
στην παραλία ή στην Παλαιών 
Πατρών Γερμανού.

 
☞  The Garden Βar 

Στο ισόγειο του ξενοδοχείου Colors, 
για ένα mocktail (κοκτέιλ χωρίς 
αλκοόλ) ή για brunch!

☞  Saints  
Το vegan εστιατόριο της πόλης  
με πολύ ωραίες και υγιεινές γεύσεις 
και έναν ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο με μαξιλάρες και βιβλία 
για τα παιδιά.

☞  Ergon Foods 
Εκτός από ωραία πιάτα και έναν 
πολύ εντυπωσιακό χώρο, διαθέτει 
ράμπες, ειδικές τουαλέτες για παιδιά 
και ειδικά καρεκλάκια φαγητού.

☞  Choureal 
Εδώ μπορείτε να φτιάξετε το δικό 
σας προφιτερόλ! 

 Χώροι εστίασης και καφέ

☛ Δείτε στον χάρτη

Ενημερωθείτε για 
τις τρέχουσες και τις 
προγραμματισμένες  
εκδηλώσεις από  
τις ιστοσελίδες:

www.pigolampides.gr 
www.thessaloniki.gr 
https://thessaloniki.travel/el/

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
http://www.pigolampides.gr
http://www.thessaloniki.gr
https://thessaloniki.travel/el/
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Η Θεσσαλονίκη έχει πληθώρα ξενοδοχείων για όλα τα 
βαλάντια και για όλα τα γούστα. Ακριβά και πολυτελή 
με πολλές υπηρεσίες, μεσαίας κατηγορίας, ξενοδοχεία 
boutique, youth hostel, σπίτια μέσω της airbnb ή  
της feels like home.

Στον διαδικτυακό κόμβο της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης θα βρείτε 
όλα τα ξενοδοχεία που ανήκουν στην 
Ένωση, με αναλυτική αναφορά στις 
παροχές και την τοποθεσία τους.
 Αναζήτηση ξενοδοχείων μπορεί-
τε να κάνετε μέσω της booking.com, 
ένα εξαιρετικό σύστημα αναζήτησης 
με βάση κάποια φίλτρα, όπως οικο-
γενειακά καταλύματα, εγγύτητα από 

το κέντρο της πόλης και άλλα. Για τη 
διαμονή σας μπορείτε επίσης να αναζη-
τήσετε διαμερίσματα ή σπίτια μέσω της 
airbnb.com αλλά και της feelslikehome.
gr, μια πλατφόρμα με κατοικίες τόσο 
στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδι-
κή, που φροντίζει να τις εξοπλίζει και 
να τις επιπλώνει έχοντας πάντοτε υπ’ 
όψιν της τους μικρούς επισκέπτες.

7.  Διαμονή

 Διαμονή

☛ Δείτε στον χάρτη

Φύλαξη παιδιών 

Στα site της nannuka.com ή της 
paramana.eu μπορείτε να βρείτε, αν 
χρειαστεί για κάποιο βράδυ, babysitter 
για τη φύλαξη των παιδιών σας. Μέσα 
από έξυπνα εργαλεία ο γονιός διαβάζει 
πλήρη βιογραφικά και αξιολογήσεις, 
συγκρίνει προφίλ, συλλέγει τις απαραί-
τητες πληροφορίες και επιλέγει τον 
επαγγελματία με τον οποίο θέλει να 
επικοινωνήσει. 

Ενοικίαση Εξοπλισμού

Μέσω των site luxurymoms.com και 
rentitall.gr μπορείτε να νοικιάσετε 
βρεφικό και παιδικό εξοπλισμό ή είδη 
για camping και extreme sports. 

8.  Υπηρεσίες χρήσιμες σε οικογένειες 

Υπηρεσίες χρήσιμες σε οικογένειες ↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://www.tha.gr
http://www.tha.gr
http://www.booking.com/
https://www.airbnb.com/
http://feelslikehome.gr/
http://feelslikehome.gr/
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
https://www.nannuka.com/el
https://www.paramana.eu/
http://www.luxury-moms.com/?l=gr
http://www.rentitall.gr


2726

Αεροπορικώς

Η ΑΕGEAN προσφέρει το ΑEGEAN For 
Families, ένα σύνολο υπηρεσιών που 
σχεδιάστηκαν με στόχο το οικογενειακό 
ταξίδι με αεροπλάνο να αποτελεί την 
πιο ευχάριστη, απρόσκοπτη και διασκε-
δαστική εμπειρία για όλα τα μέλη της 
οικογένειας. Ειδικοί ναύλοι για παιδιά 
μέχρι 12 ετών, επιπλέον χειραποσκευή 
για τα βρέφη, παράδοση αποσκευών σε 
ειδικά σχεδιασμένα counters, προτεραι-
ότητα κατά την επιβίβαση των οικο-
γενειών στο αεροσκάφος σε όλες τις 
πτήσεις, καθώς και ειδικά προνόμια σε 
πτήσεις εξωτερικού, όπως η απασχό-
ληση με τη νέα σειρά δραστηριοτήτων 
Aegean Junior Pilots αλλά και η προσφο-
ρά ενός ειδικά σχεδιασμένου παιδι-
κού μενού. 

Μετακίνηση προς την πόλη

Αεροδρόμιο
Αν έρχεστε αεροπορικώς, μπορείτε 
είτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο από το 
αεροδρόμιο είτε να μετακινηθείτε με 
λεωφορείο ή ταξί για να φτάσετε στο 
ξενοδοχείο ή το διαμέρισμά σας.

ΚΤΕΛ ή τρένο
Αν έρχεστε με ΚΤΕΛ ή τρένο, θα επιλέ-
ξετε για τη μετακίνησή σας ταξί ή 
λεωφορείο του ΟΑΣΘ.

9.  Μεταφορές και μετακινήσεις 

Μεταφορές και μετακινήσεις 

Ποδήλατα
Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ενοικί-
ασης ποδηλάτων, είτε από τους εννιά 
σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων 
που διαθέτει ο Δήμος (i-bike) είτε από 
τα σημεία ενοικίασης που διαθέτουν 
ιδιωτικές εταιρίες, όπως η BikeIT.

Πάρκιγκ
Πάρκιγκ θα βρείτε αρκετά δύσκολα στο 
κέντρο της πόλης, καθώς πολλές θέσεις 
διατίθενται μονάχα για τους κατοί-
κους του κέντρου (ειδικό σήμα THESi, 
με τη μπλε διαγράμμιση). Οι θέσεις με 
τη λευκή διαγράμμιση είναι για τους 
επισκέπτες. Αφού έχετε πραγματοποιή-
σει την εγγραφή στο THESi, μπορείτε να 
πληρώσετε για τον χρόνο στάθμευσης 
του αυτοκινήτου σας με το ηλεκτρονι-
κό πορτοφόλι, στο οποίο προσθέτετε 
χρήματα με χρήση πιστωτικής ή χρεω-
στικής κάρτας, μέσω web banking, ή 
μέσω POS. 
 Σε αρκετά κεντρικά σημεία υπάρ-
χουν ιδιωτικά πάρκιγκ με κόστος που 
κυμαίνεται από 1,50€/ώρα (εντός του 
Οργανισμού Λιμένος) έως 4€/ώρα (στη 
ΧΑΝΘ) και με επιπλέον χρέωση κάθε 
επόμενη ώρα. 

Ενοικίαση αυτοκινήτου
Αν θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, 
μπορείτε να βρείτε εταιρίες σε όλα 
τα κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά 
και στο Αεροδρόμιο, το ΚΤΕΛ και τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό. Θυμηθείτε να 
ζητήσετε παιδικό κάθισμα.

Ταξί
Στο 18300 θα βρείτε την Τaxiway, που 
προσφέρει υπηρεσίες ταξί για οικογέ-
νειες (παιδικά καρεκλάκια), για ΑΜΕΑ 
(με δύο ειδικά εξοπλισμένα οχήματα με 
ράμπα για να γίνει πιο εύκολη η μετα-
κίνησή τους) αλλά και ξενόγλωσσους 
οδηγούς για να μεταφέρουν κάθε ταξι-
διώτη στην πόλη ή σε άλλους προορι-
σμούς. 
 Στο 18180 θα βρείτε το Ραδιοταξί 
Mercedes Taxi Club, με πολυτελή οχήμα-
τα εφοδιασμένα με σύστημα εντοπισμού 
GPS, air condition, σημείο wi-fi, περιο-
δικά, baby booster, ειδικά καθισματά-
κια για μικρά παιδιά, ζώνες ασφαλείας 
στα πίσω καθίσματα και σε επιλεγμένα 
μοντέλα τηλεόραση, βίντεο, και video 
games για τους μικρούς επιβάτες. 

Μετακίνηση στην πόλη

Στο κέντρο υπάρχει αστικό δίκτυο συγκοινωνιών που συνδέ-
εται με όλες τις περιοχές της πόλης, πολλές πιάτσες ταξί, ενώ 
με τα πόδια μπορείτε να καλύψετε όλο το ιστορικό κέντρο.

Μεταφορές και μετακινήσεις 

☛ Δείτε στον χάρτη

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

https://el.aegeanair.com/taksidepste/for-families/
https://el.aegeanair.com/taksidepste/for-families/
http://ibike.thessbike.gr/el/
http://bikeitrentals.com/
https://www.thesi.gr
http://www.taxiway.gr/index.asp?lang=gr
https://www.mercedestaxiclub.gr/
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
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Στα ολοκαίνουρια και πρωτότυπα καταστήματα 
σουβενίρ που έχουν ξεφυτρώσει στην πόλη, θα 
ανακαλύψετε ιδιαίτερους χάρτες, pop καρτ ποστάλ, 
diy κατασκευές και πολλά ακόμη που θα γίνουν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας21.

Πριν φύγετε από την πόλη φροντίστε να πάρετε 
μαζί σας ένα μικρό αναμνηστικό ώστε να θυμάστε 
για πάντα την οικογενειακή σας εμπειρία. 

10.  Καταστήματα souvenir

21 Το The Flying Fig,  
το Hellofrom και το From 
Thessaloniki είναι μερικά  
από τα αγαπημένα μας!

Καταστήματα souvenir

Μια πολύ ωραία ιδέα πριν επισκεφθείτε τη 
Θεσσαλονίκη είναι να διαβάσετε κάτι για την πόλη. 
Κυκλοφορούν διάφορα βιβλία για παιδιά, τα οποία 
σίγουρα θα εξάψουν τη φαντασία τους και θα 
θελήσουν να γνωρίσουν την πόλη από κοντά. 

Ακολουθούν κάποιοι τίτλοι, που μπορείτε να αναζητήσετε  
στο πλησιέστερό σας βιβλιοπωλείο. 

☞  Ένας Δεινόσαυρος στο Μπαλκόνι μου  
του Σάκη Σερέφα (Εκδόσεις Πατάκη) 

☞  Τα Αδέσποτα  
της Σοφίας Ζαραμπούκα (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

☞  Πάμε Θεσσαλονίκη;  
της Μαρίζας Ντεκάστρο (Εκδόσεις Παπαδόπουλος)

☞  Το Ξεχασμένο Κλειδί  
της Εύας Κασιάρου (Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη)

☞  Η Γοργόνα  
της Αγγελικής Δαρλάση (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

☞  Τα Δεκατρία Φτερνίσματα  
της Ελένης Σβορώνου (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

☞  Θεσσαλονίκη: Οδηγός για Παιδιά  
της Γιολάντας Χατζή (Εκδόσεις Κέδρος)

☞  Στην Πόλη του Αη-Δημήτρη  
της Κίρας Σίνου (Εκδόσεις Κέδρος)

11.  Βιβλία

Βιβλία

☛ Δείτε στον χάρτη

↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=424912
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CF%89%CE%BD
http://www.ebooks.gr/gr/%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-240297.html
https://tovivlio.net/%CE%A4%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85/
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%B7-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1-978-618-03-1082-5
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=1545
https://www.kedros.gr/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1485
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=40.6059608690421%2C22.952167400000008&hl=el&z=18&mid=1FlGxe8eQ-zLqH0xOjxgVRVckm5Y
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ΜΟΥΣΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τ: 2313 310 201
www.amth.gr

Μουσείο Βυζαντινού  
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Τ: 2313 306 400
www.mbp.gr

Λευκός Πύργος
Τ: 2310 267 832
www.lpth.gr

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τ: 2310 240 002
www.mmca.org.gr

MOMus-Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη
Τ: 2310 589 140–41 
https://www.greekstatemuseum.com/
kmst/index.html

MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών 
Τ: 2310 546 683
https://www.cact.gr/

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 566 716
www.thmphoto.gr

Μουσείο Κινηματογράφου  
Θεσσαλονίκης
Τ:2310 508 398
www.cinemuseum.gr

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Τ: 2310 247 111
www.teloglion.gr 

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 250 406
www.jmth.gr

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο  
Μακεδονίας – Θράκης
Τ: 2310 889 840
www.lemmth.gr/welcome

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Τ: 2310 229 778 
www.imma.edu.gr

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
Τ: 2310 249 803–05
https://www.warmuseumthessaloniki.com/

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 968 531–2
www.olympicmuseum-thessaloniki.org

Σιδηροδρομικό Μουσείο 
Τ: 2310 559 590
www.sfsth.gr

Μουσείο Ύδρευσης
Τ: 2310 514 029
www.eyath.gr

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών  
και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
T: 2310 483 000
www.noesis.edu.gr

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 913 047
www.paidikomouseio.gr

Ευρετήριο

Ευρετήριο

FAMILY FRIENDLY SPOTS

Waterland
Τ: 23920 72 025
www.waterland.gr

Magic Park
T: 2310 476 770–1
www.magicpark.gr

Anel Honey Park
T: 23920 72 786
www.honeypark.gr
Κυριακές κλειστά

Adventure Paintball
Τ: 6985 579 916–7
www.adventurepaintball.gr

North Park Indoor Skatepark
T: 2310 475 728 
www.northpark.gr
Δευτέρα/Τρίτη κλειστά

Go Kart Center
T: 2310 467 466
www.gokartenter.gr

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού
Τ: 2310 794 811 
www.axiosdelta.gr

Σπήλαιο Πετραλώνων
Τ: 2373 073 365
www.petralona-cave.gr

Περιβαλλοντικό Πάρκο  
Δεινοσαύρων
Τ: 2310 686 544
www.parkodeinosauron.gr

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Thessbike
T: 6978 008 141
www.thessbike.gr

Bike It
T: 2310 888 920
www.bikeitrentals.com

Karavakia – Thessaloniki Waterbus
Τ: Κωνσταντής 6945 971 857  
και Άγιος Γεώργιος 6974 800 022 
www.karavakia.com

Πολιτιστική Γραμμή Νο 50 (ΟΑΣΘ)
Τ: 11085
www.oasth.gr/#el/politistikh-diadromh

Thessaloniki Sightseeing
Τ: 2310 515 944
https://thessaloniki-sightseeing.com/el/
arxiki/

Taxiway
Τ: 18300 / 2310 214 900
https://www.taxiway.gr/index.asp?lang=gr

Mercedes Taxi Club
T: 18180 / 2310 525 777
www.radiotaximercedes.eu

ΟΑΣΘ
T: 11085
oasth.gr

THESi
T: 2312 315 404
www.thesi.gr

Ευρετήριο↑ Περιεχόμενα ↑ Περιεχόμενα

http://www.amth.gr
http://www.mbp.gr
http://www.mmca.org.gr
http://www.thmphoto.gr/
http://www.cinemuseum.gr
http://www.teloglion.gr
http://www.jmth.gr
http://www.imma.edu.gr
http://www.sfsth.gr
http://www.eyath.gr
http://www.noesis.edu.gr/
https://www.waterland.gr/gr
http://www.magicpark.gr/
http://www.honeypark.gr/
http://www.adventurepaintball.gr/
http://www.northpark.gr/
http://www.gokartenter.gr/el/
http://www.axiosdelta.gr/
http://www.petralona-cave.gr/
https://parkodeinosauron.gr/
https://www.thessbike.gr/el/
http://bikeitrentals.com/
http://www.karavakia.com/el
http://www.oasth.gr/#el/politistikh-diadromh
http://www.thessaloniki-sightseeing.com/
http://www.taxiway.gr/
https://www.radiotaximercedes.eu/
http://oasth.gr/
https://www.thesi.gr/
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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 546 037
www.touristguides-ngreece.gr

Dot2dot
Τ: 2311 242 382
www.dot2dot.gr 

Cycle Safari
Τ: 2310 805 514
www.cyclesafari.gr/el

Eat and Walk
Τ: 2310 278 027
www.eatandwalk.gr

Gamecraft
T: 2310 328 317 
www.gamecraft.gr 

Touristree
T: 6936 468 168
https://touristree.eu/

Run With Me Thessaloniki
Τ: 2310 905 205 / 6984 970 096
www.runwithmethessaloniki.com

Thessaloniki Balloon Fights
Τ: 2310 222 413
www.thessalonikiflights.com/ 
Ευρετήριο.php

In the Loop
www.intheloop.gr

Peek at Greek
Τ: +30 6976 4340 89 / 6945 247 282
www.peekatgreek.gr

Ammon Express
Τ: 2310 500 225
www.ammonexpress.gr

Urania Maas Travel
T: 2310 257 390
www.uraniamaastravel.com

Trace Your Eco! 
Τ: 6949 650 300
www.traceyoureco.gr/el

Veria Volta
T: 6988 039 099
www.veria-volta.gr

Agkistro Action
T: 23230 43 033 / 6980 138 846
www.agkistroaction.gr

Irbis
T: 6907 601 100
www.irbis.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Nannuka
Τ: 210 361 0717
www.nannuka.com/el

Paramana
Τ: 2111 097 273
www.paramana.eu

Luxury moms
T: 6945 585 560
www.luxury-moms.com

Rent it all
T: 6948 614 847
www.rentitall.gr

Ευρετήριο

☟

Θυμηθείτε να βγάλετε φωτογραφίες  
και να τις ανεβάσετε στα social media με το hashtag

#thessalonikifamilyfriendly

☟

Χάρτες και οδηγούς της πόλης θα βρείτε στα Γραφεία 
Πληροφοριών (γυάλινα περίπτερα) της Πλατείας 

Αριστοτέλους, δίπλα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος (πολύ κοντά στον Λευκό Πύργο), καθώς και 

στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019 
εκδοση 2

Θα χαρούμε να μοιραστείτε το pdf με όσους επιθυμούν  
να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη. Δεν επιτρέπεται όμως  
να χρησιμοποιήσετε μέρος των κειμένων σε ιστοσελίδες  

ή για παραγωγή άλλων ενημερωτικών  
ή τουριστικών οδηγών. 

↑ Περιεχόμενα

http://www.touristguides-ngreece.gr
http://www.gamecraft.gr
https://www.runwithmethessaloniki.com
http://www.intheloop.gr/
http://www.intheloop.gr/
http://www.intheloop.gr/
http://www.intheloop.gr/
http://www.intheloop.gr/
http://www.uraniamaastravel.com
https://www.traceyoureco.gr/el/
https://www.agkistroaction.gr/
http://www.irbis.gr/
https://www.nannuka.com/el
https://www.paramana.eu/
http://www.luxury-moms.com/
http://www.rentitall.gr


Κανείς άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς πατρίδα,  
όσο υπάρχει η Θεσσαλονίκη.

Νικηφόρος Χούμνος
Θεσσαλονικιός βυζαντινός λόγιος 

(13ος–14ος αι.)

Κείμενα 
Ιωάννα Σεραφειμίδου 

Επιμέλεια Κειμένων 
Ελένη Χοντολίδου

Σχεδιασμός Εντύπου
Χρήστος Τσολερίδης 
(Oxhouse Design Studio)

Φωτογραφίες 
Arte Di Tre, Έφη Παναγούλα, 
Aegean Airlines, Waterland 
Hellofrom, Hellothessaloniki, 
Unsplash

http://oxhouse.gr

