
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ  
 

ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 
 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΕΔΕΣΣΑ – ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ  

    

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Χριστούγεννα 23-26/12/19  &  Πρωτοχρονιά 30/12/19-02/01/20   
 

4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
1η μέρα: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ., στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή 
μας συνεχίζεται για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα 
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χλμ. βορειοδυτικά της 
Αριδαίας, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου 
που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και 
χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη 
ή στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και 
συναρπαστικά την ημέρα μας. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την πόλη της Έδεσσας με τους 
ομώνυμους καταρράκτες, ενώ το μεσημέρι θα βρεθούμε στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πανελλήνιο 
τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύμα προαιρετικά και νωρίς 
το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το γνωστό χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, για να 
απολαύσουμε τα χιονισμένα τοπία, ενώ λίγο αργότερα στον παραδοσιακό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά σε μια από τις γραφικές ταβέρνες 
του χωριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία και 
περιπάτους. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με στάση επίσκεψη στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ και την 
περιοχή του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα με την 
τελευταία μας στάση στη περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ. 
 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

Philoxenia 3* 215 € 190 € 275 € 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στο Λουτράκι Αριδαίας, 3 πρωινά & 3 δείπνα (εορταστικά τα δείπνα στις 
24 & 31/12 με ζωντανή μουσική), Αρχηγός – Συνοδός, ΦΠΑ, Φόρος διαμονής 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά 
επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 


