Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ

4

ηµέρες

Ηµ/νίες Αναχώρησης
12/08
Προορισµοί
∆ίον - Βέροια - Βεργίνα - Παναγία Σουµελά - Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Βέροια - Παλαιός
Παντελεήµων

Πρόγραµµα
1η ΗΜΕΡΑ
Αθήνα - ∆ίον - Βέροια
Πρωινή αναχώρηση για Βέροια µε ενδιάµεσες στάσεις. Επίσκεψη στο Μουσείου ∆ίου, ένα από τα πιο σηµαντικά
της Μακεδονίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο Aiges Melathron 4* στη Βέροια. ∆είπνο.

2η ΗΜΕΡΑ
Βεργίνα - Παναγία Σουµελά
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα. Ξενάγηση από επίσηµο ξεναγό στο νέο µουσείο, κάτω από το
µεγάλο τύµβο. Ακολουθεί προσκύνηµα στην Παναγία Σουµελά, στους πρόποδες του Βερµίου, σε υψόµετρο
1400µ., λίγο έξω από τον οικισµό Καστανιά. Στη συνέχεια θα περιηγηθούµε στην παλιά πόλη της Βέροιας, στο
Βήµα του Αποστόλου Παύλου και στη συνοικία Μπαρµπούτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.

3η ΗΜΕΡΑ
Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ, 13χλµ. από την Αριδαία, στις όχθες του θερµοπόταµου, για
ιαµατικά λουτρά και καφέ δίπλα στις πηγές. Συνεχίζουµε για την Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο µε τους
περίφηµους καταρράκτες Κάρανο, το ενυδρείο και την παλιά πόλη Βαρόσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.

4η ΗΜΕΡΑ
Βέροια - Παλαιός Παντελεήµων - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για να συµπληρώσουµε την περιήγησή µας µε τον Παλαιό Παντελεήµονα, παραδοσιακό
οικισµό στα 440µ. υψόµετρο, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύµπου. Χρόνος για καφέ στην πλατεία του χωριού
µε τα τρεχούµενα νερά. Επιστροφή στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

Τιµές & Παροχές
Κόστος κατ' άτοµο µε πούλµαν, µε
ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
12/8 Smile Price
12/8

Ηµέρες

2κλινο

3ο άτοµο

1κλινο

1ο παιδί 4-12

4

224 €
249 €

158 €
175 €

266 €
295 €

126 €
140 €

Οι Smile τιµές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/7
Περιλαµβάνονται:

•
•
•
•
•
•

Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν της εταιρείας
Panolympia
∆ιαµονή στο ξενοδοχείο Aiges Melathron 4* στη Βέροια
Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Ξενάγηση στη Βεργίνα
Αρχηγός/συνοδός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

∆εν περιλαµβάνονται:

•
•
•

Τα γεύµατα εκτός ξενοδοχείου
Η είσοδος σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα

Πληροφορίες
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

