
3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ

  

  

1Η ΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από τη πλατεία Καισαριανής. Πρώτη στάση για καφέ
στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε μέσω Λάρισας-Κατερίνης για την ιστορική Μονή της
Παναγίας Σουμελά στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βερμίου. Το μοναστήρι
ιδρύθηκε από τους Πόντιους από όπου και έφεραν την εικόνα της Παναγιάς. Επίσκεψη,
προσκύνημα. Στη συνέχεια χρόνος για φαγητό στην όμορφη Βέροια. Αργά το απόγευμα
καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στο Λουτράκι Αριδαίας ,πολύ κοντά στα Λουτρά Πόζαρ
που βρίσκονται στην επαρχία Αλμωπίας 13χλμ βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό
Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καιμακτσαλάν, λίγα χιλιόμετρα από τα
Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που
διασχίζει τη περιοχή.Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC αναβλύζουν
εδώ και χιλιάδες χρόνια από το βουνό όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και
δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Palladium Hotel, διανυκτερευση.

  

  

      

  

  

2Η ΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες,
στον καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα και μετά να πάρουμε το πρωινό μας.Αμέσως μετά θα
απολαύσουμε το καφέ μας στη πόλη της Έδεσσας με τους καταρράκτες ενώ λίγο αργότερα
θα περπατήσουμε στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής
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μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στη 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.
Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, ελεύθερος χρόνος για να
συνεχίσουμε για τη λουτροθεραπεία μας, δείπνο (συμπεριλαμβάνεται το γεύμα το Σάββατο),
διανυκτέρευση.

  

  

3Η ΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου της Βεργίνας.
Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή αργά το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη
περιοχή της Λαμίας.

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δ.Σ.
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