
3ήμερη Εκδρομή Λουτρά Πόζαρ - Καϊμακτσαλάν

6 - 8  Ιανουαρίου
1η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Λουτρά Πόζαρ 

Συνάντηση στο λιμάνι της Κέρκυρας και αναχώρηση με το πλοίο στις 7:30 π.μ. για την
Ηγουμενίτσα. Μέσω της Εγνατίας Οδού φτάνουμε στο Λουτράκι Αριδαίας με ενδιάμεσες
στάσεις για φαγητό και καφέ. Άφιξη στον προορισμό μας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Αργότερα αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας με τις ιαματικές πηγές
Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Γνωρίστε τις ευεργετικές τους ιδιότητες στην εξωτερική
φυσική πισίνα ή απολαύστε τον καφέ σας δίπλα στις εντυπωσιακές πηγές. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βραδάκι προαιρετικά θα επισκεφθούμε το χωρίο Όρμα για να
απολαύσουμε το δείπνο μας σε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Καϊμακτσαλάν - Άγιος Αθανάσιος

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν, όπου θα
έχουμε τη μέρα μας ελεύθερη για σκι. Προαιρετικά και καιρού επιτρέποντος μπορούμε να
επισκεφθούμε το εκκλησσάκι του Προφήτη Ηλία στη κορυφή του Βόρρα. Το μεσημεράκι θα
επιστρέψουμε από το Χιονοδρομικό Κέντρο και θα επισκεφθούμε τον Άγιο Αθανάσιο, τον
παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Άγ. Αθανασίου, ένα από τα πιο φημισμένα ορεινά χωριά
της Ελλάδας στους πρόποδες του Βόρρα (Καϊμακτσαλάν) με μοναδική Μακεδονική
αρχιτεκτονική, θεωρείται η Αράχοβα του βορρά.  όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
φαγητό – βόλτα και καφέ. Αργότερα, θα επιστρέψουμε στο Λουτράκι Αριδαίας για ξεκούραση
και για να απολαύσουμε τις υπηρεσίες ευεξίας του ξενοδοχείου μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Έδεσσα - Νάουσα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα
Μετά το πρωινό αποχαιρετάμε το ξενοδοχείο μας και  αναχωρούμε για την Έδεσσα για μία
ξεχωριστή περιπατητική διαδρομή. Θα θαυμάσουμε τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” και
'οποιος επιθυμεί μπορεί να επισκευθεί το Υπαίθριο Μουσείο Νερού και να περπατήσει μέχρι
την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι και το Λαογραφικό της Μουσείο.  Αργότερα, θα
αναχωρήσουμε για τη Νάουσα και συγκεκριμένα για το Άλσος του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται
για ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και διημέρευσης μόλις 3χμλ. Νοτιοδυτικά της
ηρωικής πόλης της Νάουσας. Πρόκειται για μία έκταση γεμάτη πλατάνια, όπου η κάθε εποχή
έχει τη δική της χλαρη, την οποία διασχίζει το ποτάμι της Νάουσας, η Αράπιτσα. Είναι ένας
τόπος που προσφέρεται για χαλάρωση, ηρεμία αλλά και ποικίλες δραστηριότητες. Μερικά
από τα αξιοθέατα είναι η ομώνυμη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, οι πηγές του ποταμού
Αράπιτσα, μια μικρή τεχνητή λίμνη με πέστροφες και πάπιες, καθώς υπάρχει και τρενάκι
(έπιπλέον χρέωση) που διασχίζει το δάσος. Θα ακολουθήσει (προαιρετικά) μεσημεριανό
γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Μετά το φαγητό, θα αναχωρήσουμε για την Ηγουμενίτσα,
από όπου και θα πάρουμε το βραδινό πλοίο στις 20:30 μ.μ για την επιστροφή μας στην
Κέρκυρα.



                    Σε δίκλινο: 155€ Κέρκυρα / 145€ Ηγουμενίτσα 
                      Παιδιά (6-12): 100€ / Επιβάρυνση μονόκλινου: +75€

Τιμή κατά άτομο:

Περιμβάνονται:

Δεν Περιμβάνονται:

2 διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδαίας στο ξενοδοχείο 4 Εποχές 4* με
πρωινό. 
Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Χαμάμ, Σάουνα, Υδρομασάζ και
γυμναστήριο
Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του
γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Συνοδός
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια

Είσοδοι σε χιονοδρομικό, μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους

 Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!

*ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 
Οι ιαματικές πηγές Λουτρών Λουτρακίου ή Λουτρών Πόζαρ, αναβλύζουν σε
υψόμετρο 360-390μ. Δημιουργούνται από το νερό της βροχής που εισχωρεί στο
έδαφος και φτάνει σε μεγάλο βάθος, όπου θερμαίνεται, ανεβαίνει ψηλότερα και
στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά. Οι θεραπευτικές
ιδιότητες του νερού συνιστώνται για παθήσεις του κυκλοφοριακού και του
αναπνευστικού μας συστήματος, ρευματοπάθειες, γυναικολογικές και δερματικές
παθήσεις. Επίσης, ενδείκνυται η ποσιθεραπεία για παθήσεις του ήπατος, νεφρών,
χολής, πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος.

Ποτά, έξοδα διασκέδασης, και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα


