
 

            PIRGI TRAVEL - MICHALIS TRIVIZAS 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΕΔΕΣΣΑ   26-27/11 

Το φυσικό σπα της Ελλάδας! 

1η Μέρα 

Συγκέντρωση το πρωί τις 07.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των  
07.30 από Κέρκυρα.  

Λίγο πριν τις 11.00 φτάνουμε στο Μέτσοβο, μια ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων, 
όπου θα κάνουμε μια ώρα στάση για καφέ, για να τριγυρίσουμε στον παραδοσιακό 
οικισμό, να περιπλανηθούμε στα πλακόστρωτα σοκάκια, να θαυμάσουμε τα αρχοντικά, τις 
πέτρινες βρύσες, και, φυσικά, τα τοπικά μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα αναμνηστικά και όχι 
μόνο! 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και το μεσημέρι, κατά τις 14:30 άφιξη στα Λουτράκι Αριδαίας 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται πολύ κοντά στα Λουτρά Πόζαρ.  

Σε απόσταση 13 χλμ. από την έδρα του Δήμου Αλμωπίας, την Αριδαία και 100 χλμ. από τη 
Θεσσαλονίκη, σε μία πανέμορφη τοποθεσία, έκτασης 72 στρεμμάτων, βρίσκονται τα 
Λουτρά Λουτρακίου ή Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας, όπως είναι ευρέως γνωστά. Η ονομασία 
τους προέρχεται από τις λέξεις «πο» και «ζαρ», που σημαίνουν «κάτω από την φωτιά». 
Πρόκειται για έναν τόπο πλούσιο σε βλάστηση, φυσική αρμονία και πολλές ξεχωριστές 
ομορφιές.  

 Τα Λουτρά Λουτρακίου είναι γνωστά από παλαιότατων χρόνων. Οι θρύλοι, αλλά και 
κάποια άλλα ευρήματα, μιλούν για χρήση των ιαματικών νερών, τόσο την εποχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου όσο και επί Ρωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου.  

Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό σε 
κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής και ξεκούραση. Το απόγευμα στη διάθεσή μας να 
απολαύσουμε το μπάνιο μας (προαιρετικά) στο ιδιαίτερο αυτό τοπίο που συνδυάζει την 
μοναδικότητα και το μεγαλείο ενός φυσικού θαύματος!  



Μια χαράδρα έχει δημιουργηθεί σε ένα μεγαλοπρεπές, βραχώδες βουνό και μέσα της ρέει 
ο θερμοπόταμος «Τόπλιτσα», σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες και φυσικές βάθρες, με 
τη θερμοκρασία του νερού στους 37 βαθμούς. Επίσης έχουν γίνει  καλές υποδομές τα 
τελευταία χρόνια από το Δήμο Αριδαίας με σύγχρονες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας, 
όπου προσελκύουν επισκέπτες όλων των ηλικιών.  

Το βράδυ, προαιρετικά, δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής, γνωστό για το καλό φαγητό και 
την διασκέδαση που προσφέρει. Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα 

Μετά το πρωινό μας, κατά τις 10.00,  αναχώρηση από το ξενοδοχείο και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε για ακόμα μια φορά τις θεραπευτικές ιδιότητες 
(προαιρετικά) και το μαγευτικό τοπίο των Λουτρών Πόζαρ.  

Στη συνέχεια, κατά τη 13.00, θα πάρουμε το δρόμο για την Έδεσσα, την πόλη των νερών. 
Σε αυτήν την πόλη της Μακεδονίας, με τους καταρράκτες, τις γειτονιές και τους ζεστούς 
ανθρώπους, θα  ζήσουμε το δικό μας νεραϊδοπαραμύθι! 

Μέσα στην πόλη, οι καταρράκτες, αυτά τα μικρά «θαύματα» του Εδεσσαίου 
ποταμού, έχουν τη δύναμη να μας μαγέψουν. Θα  ακολουθήσουμε τον Εδεσσαίο 
ποταμό ή Βόδα και τους παραπόταμούς του, που «τριγυρίζουν» στην πόλη αυτή 
της Μακεδονίας.  

Επτά καταρράκτες θα ανακαλύψουμε, έναν  θα ξεχωρίσουμε. Στην υπέροχη φύση 
της Μακεδονίας, ανάμεσα στα αιωνόβια πλατάνια στο καταπράσινο πάρ κο, 
δεσπόζει ο διάσημος Κάρανος. Το νερό πέφτει από τα 70 μέτρα, δημιουργώντας 
«μαγικά» σύννεφα υδρατμών. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για 
βόλτα στους καταρράκτες και φαγητό. 

Στη συνέχεια, κατά τις 15.30, θα αναχωρήσουμε για τα Γρεβενά, όπου θα κάνουμε μια 

στάση  για καφέ. Η πόλη των Γρεβενών, που την αποκαλούν  επίσημα από το 2007 και 

«πρωτεύουσα των μανιταριών»,  έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ταξιδιωτών, 

ιδιαίτερα αυτών που δίνουν έμφαση στη γαστρονομία. Κι αυτό γιατί το μανιτάρι αποτελεί 

μέρος της τοπικής παράδοσης και της ιστορίας, αλλά και έμβλημα - σύμβολο αυτής της 

δυτικομακεδονικής πόλης. 

 

Αργά το απόγευμα, κατά τις 18.00, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για 

Ηγουμενίτσα, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο των 20.30 για την επιστροφή μας στη 

Κέρκυρα. 

  

 

Τιμή συμμετοχής: 110 € σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

https://www.discovergreece.com/el/mainland/macedonia


Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, μια 

διανυκτέρευση σε παραδοσιακό ξενώνα 3* με πρωινό, Φ.Π.Α., ασφάλεια αστικής ευθύνης 

και συνοδός. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα. 

Για την ανοιχτή πισίνα και τους καταρράκτες το κόστος είναι 3 ευρώ το άτομο. 

Για τις κλειστές, πριβέ πισίνες χρειάζεται ραντεβού και το κόστος είναι για 1-2 άτομα 13 

ευρώ, για 3 άτομα 15 ευρώ και για κάθε έξτρα άτομο +3 ευρώ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως 18/11/2022.  

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα: 

26610 43464 / 26395 

6986 034878 whatsapp 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ: 

Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής. 

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ. 

2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.  

4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.  

5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  

6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. 

7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ. 


	Στη συνέχεια, κατά τις 15.30, θα αναχωρήσουμε για τα Γρεβενά, όπου θα κάνουμε μια στάση  για καφέ. Η πόλη των Γρεβενών, που την αποκαλούν  επίσημα από το 2007 και «πρωτεύουσα των μανιταριών»,  έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα ...

