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2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΛΟΤΣΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑ (ΠΟΖΑΡ)
ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 16 IOYNΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Η ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Συγκζντρωςθ των εκδρομζων ςτo λιμάνι,ϊρα…. επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ,
τακτοποίθςθ ςτο λεωφορείο και μζςω μιασ πανοραμικισ διαδρομισ Ιωαννίνων-Γρεβενϊν, με τισ απαραίτθτεσ
ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, κα καταλιξουμε ςτθν πανζμορφθ Όρμα για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Στθ ςυνζχεια
τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια , λίγθ ξεκοφραςθ και κατόπιν κα πάμε ςτα Λουτρά, για μια πρϊτθ γνωριμία με τθ
λουτρόπολθ και τα ιαματικά λουτρά τθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ ςε
κζντρο με καλό φαγθτό , μουςικι και χορό. Διανυκτζρευςθ.
2Η ΗΜΕΡΑ : ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτθ ςυνζχεια κα ζχουμε μια πολφ απολαυςτικι θμζρα ςτα λουτρά ,τα οποία
λειτουργοφν όλο το 24ωρο. Η λουτρόπολθ είναι κτιςμζνθ μζςα ςε ζνα καταπράςινο δάςοσ αξεπζραςτθσ
ομορφιάσ.Τθ διαςχίηει ο Θερμοπόταμοσ,που πθγάηει από τον Βόρα ( Καιμακτςαλάν)με κρυςτάλλινο γάργαρο
νερό. Υπάρχουν κρουνοί για ποςικεραπεία, υδροκεραπευτιριο για κινθςιοκεραπεία και ατομικοί λουτιρεσ.
Τα Ιαματικά λουτρά ενδείκνυνται για ρευματοπάθειεσ, αρθροπάθειεσ, ιςχυαλγίεσ ,βρογχίτιδεσ,και πολλζσ
άλλεσ παθήςεισ όπωσ δερματολογικζσ,νευρικζσ,νεφρών,ήπατοσ,πεπτικοφ,κυκλοφοριακοφ και άλλεσ…
Κατόπιν, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο για να πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ . Στθ διαδρομι μασ κα
περάςουμε από τθν πόλθ τθσ Βζροιασ όπου και κα γευματίςουμε. Συνεχίηοντασ για Ηγουμενίτςα κα
επιβιβαςτοφμε ςτο πλοίο και κα επιςτρζψουμε ςτθν Κζρκυρα γεμάτοι εμπειρίεσ από τθν υπζροχθ
λουτρόπολθ.
ΤΖΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.

ΤΙΜΗ :

85 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
Διαφορά μονόκλινου δωματίου 20 ευρϊ

Στθν τιμι περιλαμβάνονται :
- Ταξίδι οδικό με κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ
- Ειςιτιρια φζρυ - μπόουτ Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα
- 1 διανυκτερεφςθ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο με πρωινό.
- Αρχθγόσ, ςυνοδόσ του γραφείου
- . φόροι, διόδια
- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια.
Δεν περιλαμβάνονται :
- Φαγθτά, ποτά
- Πτι αναφζρεται ωσ προαιρετικό

