
 
 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 
 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 

ΕΔΕΣΣΑ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2020        -        3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
... 

1η μέρα: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και Λάρισας 
και συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13 

χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους 
Καϊμακτσαλάν, λίγα χιλιόμετρα από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. 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, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη 

ή και στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και 
συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρρα 
(ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ). Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στην πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ για να παρακολουθήσουμε το 

γνωστό ομώνυμο καρναβάλι και το παραδοσιακό έθιμο "ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ". Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διασκέδαση στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
μας. 
 

3η μέρα: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την πόλη της ΕΔΕΣΣΑΣ με τους περίφημους καταρράκτες, ενώ 
λίγο αργότερα θα γιορτάσουμε τα κούλουμα, στο 'Αλσος Αγίου Νικολάου, ένα πανελλήνιο τουριστικό 
κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά 

της Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και 
πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για τη μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Στη σκιά του 

αναπαύεται το απέραντο πράσινο του φυσικού χλοοτάπητα που συνυπάρχει με το άγριο αυτοφυές 
πυξάρι, τη φλαμουριά, τη βελανιδιά και το άφθονο νερό σε μια σπάνια συμφωνία ήχων και χρωμάτων. 
Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, άφιξη το βράδυ. 

 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

PHILOXENIA 3* 158 € 130 € 193 € 

  Για κρατήσεις με προκαταβολή 50 €/ άτομο (για περιορισμένο αριθμό θέσεων) έως 31/1/20     

  παρέχεται έκπτωση 15 € / άτομο 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις 

στο ξενοδοχείο 3* PHILOXENIA στην περιοχή των ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΖΑΡ, 2 πρωινά σε μπουφέ, 2 δείπνα (το 
ένα εορταστικό), 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. 

https://www.thiamistours.gr/#question1

