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Έδεσσα-Λουτρά Πόζαρ (Αριδαία)-Άγιος Αθανάσιος-

Φλώρινα-Καστοριά 
3ημερη οδική εκδρομή 

Αναχώρηση 12 Δεκεμβρίου 2019 

Επιστροφή 14 Δεκεμβρίου 2019 

 

1η μέρα 12 /12/2019. Αναχώρηση το πρωί από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα και 

ακολούθως δια μέσω της Εγνατίας οδού διασχίζοντας όλη την οροσειρά της 

Πίνδου φτάνουμε στην 

Έδεσσα στο κέντρο της 

πόλης όπου και θα 

σταματήσουμε, Θα 

απολαύσουμε ένα 

μοναδικό θέαμα στην 

Ελλάδα τους πολύ 

γνωστούς σε όλους μας 

καταρράκτες. Στη 

συνέχεια από την εθνική 

οδό Έδεσσας Αριδαίας θα 

φτάσουμε στα λουτρά 

Πόζαρ. Ιδανική βόλτα για 

το χειμώνα θέλεις να 

ξεκουραστείς, να φας 

καλά, να ζήσεις τη φύση και να γυρίσεις ανανεωμένος πάλι πίσω στην πόλη, μια 

απίστευτη ομορφιά και ένα τοπίο που σε καθηλώνει. Θα δούμε τους χώρους και 

το τοπίο και φυσικά θα δοκιμάσουμε τα λουτρά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

2η μέρα 13/12/2019. Μετά το πρωινό και την πρωινή βόλτα στα λουτρά Πόζαρ 

θα αναχωρήσουμε για το πολύ μικρό τουριστικό χωριό Άγιος Αθανάσιος. Ένα 

εγκαταλειμμένο χωριό την εποχή του εμφυλίου και σήμερα ένα από τα ποιο 

διάσημα και πιο όμορφα  χειμερινά θέρετρα της βόρειας Ελλάδας. Έχει 

κρατήσει το παραδοσιακό χαρακτήρα με δεκάδες  καταλύματα αλλά και πολύ 

κομψά εστιατόρια ταβέρνες  καφέ για όλα τα  γούστα. Η βόλτα μας  στα στενά 

του παραδοσιακού χωριού θα μας  ενθουσιάσει. εδώ θα γευματίσουμε ιδίοις 

εξόδοις. Ο οικισμός είναι κτισμένος στα μέσα της διαδρομής για το χιονοδρομικό 
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κέντρο Καιμακτσαλάν(Βόρας). συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη Φλώρινα τη 

πιο ακριτική πόλη της Ελλάδας στο λεγόμενο τριεθνές Ελλάδας Αλβανίας 

Σκοπίων. Τη πόλη τη διασχίζει ο ποταμός Σακουλέβας όπου  δίπλα στο ποτάμι  

είναι κτισμένα  πολλά υπέροχα  παραδοσιακά  κτήρια της πόλης από το 

προηγούμενο αιώνα. Αγαπημένη πόλη του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη 

Θεόδωρου Αγγελοπούλου που έχει γυρίσει αρκετές ταινίες σ αυτά τα μέρη. 

Χρόνος ελεύθερος στη πόλη και ακολούθως συνεχίζουμε για τη Καστοριά. 

Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Γνωριμία 

με τη πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα 14/12/2019. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

μας και γνωριμία με τη 

πόλη μ ένα παραλίμνιο 

γύρο στη πανέμορφη 

πόλη της Καστοριάς. 

Χρόνος ελεύθερος να 

περπατήσετε αλλά και να 

θαυμάσετε τη όμορφη 

αυτή ακριτική πόλη με 

τα παλιά αρχοντικά των γουναράδων του προηγούμενου αιώνα, να αγναντεύουν 

τη ομώνυμη λίμνη της Καστοριάς. Ακολούθως  αναχωρούμε δια μέσω του νέου 

αυτοκινητοδρόμου κάθετου της Εγνατίας για συναντήσουμε στα Γρεβενά την 

Εγνατία οδό. Διασχίζοντας πλέον όλη τη Πίνδο φθάνουμε στο λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας και από εκεί με το πλοίο στη Κέρκυρα.  

 

Τέλος εκδρομής 

 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινα δωμάτια   165 € 

Περιλαμβάνει  

1. Μεταφορά με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο πούλμαν 

2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα 

3. Διαμονή σε  επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό 

4. Εκδρομές, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

εκδρομής. 

5. Έμπειρος αρχηγός – σύνοδος του γραφείου μας 

6. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

7. ΦΠΑ 

  

Δεν περιλαμβάνει 

Γεύματα ποτά εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και όπου γενικά 

απαιτείται είσοδος    


