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Καϊμακτσαλάν: Εκδρομή στην «πανδαισία» του λευκού  

+ Λουτρά Πόζαρ: Βουτιές ευεξίας στα φυσικά σπα 
Σάββατο 4 – Κυριακή 5 Φεβρουαρίου | 2 Ημέρες 

 

 

Αποδράστε στους πρόποδες του Βόρα, ανεβείτε στο χιονοδρομικό κέντρο του 

Καϊμακτσαλάν, θαυμάστε τους καταρράκτες στην Έδεσσα, χαλαρώστε στα 

ιαματικά νερά του Πόζαρ… ό,τι κι αν αποζητάτε, αυτό το ταξίδι θα σας 

αποζημιώσει… 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Μέρα 1: Συγκέντρωση στις 7:00 το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 

Ηγουμενίτσα (7:30 πμ). Με ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στην πόλη του νερού Έδεσσα,  με τους 

εντυπωσιακούς καταρράκτες. Στο πάρκο των καταρρακτών σίγουρα θα μας μαγέψει ο Μεγάλος 

Καταρράκτης, ύψους 70 μέτρων, ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων! Ελεύθερος χρόνος για γεύμα 

(προαιρετικά). 

Ο δρόμος μας οδηγεί στο ξενοδοχείο μας, στο Λουτράκι Αριδαίας, πολύ κοντά στα πασίγνωστα Λουτρά 

Πόζαρ. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά, 

θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37°C, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από το βουνό, όπου 

δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Αργά το απόγευμα, για όσους το επιθυμούν, αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ. Επισκέπτες από όλο τον 

κόσμο το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία, ποσιοθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση. Εκεί θα 

απολαύσουμε το μπάνιο μας είτε στην εξωτερική πισίνα και καταρράκτες, είτε σε λουτήρες δύο ειδών, 

τους μικρούς, των 2-4 ατόμων που ονομάζονται και “μπανιέρες” και μεγάλους έως 12 ατόμων που 

ονομάζονται “πισίνες”. ΄Ολες οι εσωτερικές πισίνες και μπανιέρες λειτουργούν μόνο με ραντεβού, ενώ για 

την εξωτερική πισίνα και καταρράκτες δεν χρειάζεται ραντεβού. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε 

τις παροχές των λουτρών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
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Μέρα 2:  Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για την ψηλότερη κορυφή του 

Βόρα, στο πιο οργανωμένο κέντρο χειμερινών σπορ της Ελλάδας, το Χιονοδρομικό κέντρο του 

Καϊμακτσαλάν. Το χιονοδρομικό διαθέτει κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού, δύο σχολές ski και 

snowboard, εστιατόριο, καφέ, bar, snowbar σε υψόμετρο 2.069m ενώ στην κορυφή –στα 2.524 

μέτρα- στέκει ένα μοναδικό σε ομορφιά εκκλησάκι. Οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να το 

επισκεπτούν με μια βόλτα με το αναβατήρα και πεζοπορία 800 μ περίπου μέχρι την κορυφή. Ύστερα 

συνεχίζουμε για το παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του Παλιού Αγίου Αθανασίου, χτισμένο στα 

τέλη του 16ου αιώνα από κτηνοτρόφους και χτίστες από την Ήπειρο. Το χωριό θεωρείται ένας από 

τους ομορφότερους ορεινούς οικισμούς της  Ελλάδας και είναι γνωστό ως η Αράχωβα του Βορρά. Τα 

γραφικά του σοκάκια μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Εκεί θα απολαύσουμε το μεσιμεριανό μας 

γεύμα (προαιρετικά) και μετά θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα. 

Η εκδρομή τελείωσε αλλά μας γέμισε με εικόνες και εμπειρίες που θα μας κρατήσουν ανανεωμένους 

για εβδομάδες.  

Τιμή συμμετοχής                                           105 € ανά άτομο σε δίκλινο η τρίκλινο δωμάτιο 

      125 € σε μονόκλινο δωμάτιο 

Παιδιά έως 15 ετών     85 € σε τρίκλινο δωμάτιο 

Περιλαμβάνονται:  Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν του γραφείου μας, εισιτήρια 

φέρρυ-μποτ Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, μία διανυκτερεύση με πρωϊνό σε ξενοδοχείο 3* στο 

Λουτράκι Αριδαίας, φόρος διαμονής, ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής ευθύνης, Φπα, συνοδός 

του γραφείου μας. 

Δεν περιλαμβάνονται:  Φαγητά, ποτά, εισιτήριο αναβατήρων, ενοικίαση εξοπλισμού, 

είσοδος μουσείων και αρχαιολογικών χώρων,  και ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προκαταβολή 50€ το άτομο με την κράτηση, και εξόφληση το αργότερο έως 

την Παρασκευή 20/01/23. Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της 

εκδρομής από την πλευρά του γραφείου για οποιοδήποτε λόγο. 

τηλ. 26610 22005  κινητό 6974791544   email: reservations@firsttravel.gr 

Τιμοκατάλαγος λουτρών:    

Εσωτερικές πισίνες (30’)  1-2 άτομα 3 άτομα Επιπλέον άτομο  
     13 €  15 €  + 3 € 
Καταρράκτες:      Γενική είσοδος 3 € το άτομο 
Εξωτερική πισίνα «Στ. Τζιβόπουλος»   Γενική είσοδος 3 € το άτομο 
Τι να πάρετε μαζί σας: Μαγιό, πετσέτα, σαγιονάρες, μπουρνούζι, πιστολάκι 
 
Χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν: 
Βόλτα με εναέριο αναβατήρα  10 € το άτομο 
Ενοκίαση έλκηθρου   10 € για 2 ώρες 
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