ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ!
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΕΔΕΣΣΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4ΗΜΕΡΗ // 4 ΕΩΣ 7/3/22
Η

1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:15 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του Αγίου Κων/νου και της
Λάρισας και συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ. Γνωριμία
με το χώρο των λουτρών και προγραμματισμός λουτροθεραπείας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ.
βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους
Καϊμακτσαλάν, μια περιοχή που είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την
περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες
χρόνια από το βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
Η
2 ΗΜΕΡΑ: Η ημέρα αρχίζει δυναμικά για όσους επιθυμούν με λουτροθεραπεία (προαιρετικά)
και αφού πάρουμε το πρωινό μας λίγο αργότερα, ξεκινάμε για το χιονισμένο ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
Θα επισκεφθούμε το ομώνυμο χιονοδρομικό, για να χαρούμε το λευκά τοπία, απολαμβάνοντας
τον καφέ μας, ή παίζοντας με το χιόνι. Λίγο αργότερα στον παραδοσιακό οικισμό του
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στο χωριό,
δείπνο, διανυκτέρευση.
Η
3 ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε και πάλι λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές
πισίνες, στον καταρράκτη η τη μεγάλη εξωτερική πισίνα, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και
συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ για να
παρακολουθήσουμε το γνωστό ομώνυμο καρναβάλι και το παραδοσιακό έθιμο ‘’ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ
ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ’’. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία, δείπνο
και διασκέδαση στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας, διανυκτέρευση.
Η
4 ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την πόλη της ΕΔΕΣΣΑΣ με τους περίφημους
καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα γιορτάσουμε τα κούλουμα, στο Άλσος Αγίου Νικολάου, ένα
πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος
παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις
πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Αναχώρηση για Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
188 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
165 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ
75 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* plus.
 Τρία πρωινά και τρία δείπνα(το ένα εορταστικό με μουσική).
 Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

===============================================================



Υ.Γ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 10.2.22 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 2ΚΛΙΝΟΥ 20 € ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ
( ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ )
======================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ,
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
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