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ΟΙΚΟΝΟΜΗ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ!!
4ήµερο αναζωογόνησης και ευεξίας
στα ιαµατικά Λουτρά Πόζαρ και στο ̟ολυτελές ξενοδοχείο
4 Ε̟οχές & Spa!!

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-Ε∆ΕΣΣΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α –ΒΟΡΑΣ(ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Αναχώρηση 07.00 α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ 7:20 α̟ό ΑΘΗΝΑ για
ΛΑΜΙΑ Εο στάση, ΛΑΡΙΣΑ ΕΟ. ̟αραµονή για γεύµα και
συνεχίζουµε µε ̟ροορισµό την ιστορική ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ,ε̟ίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ιερού
Προσκυνήµατος ̟ου βρίσκεται στις ̟λαγιές του Βερµίου όρους
κοντά στο χωριό Καστανιά.Το σηµερινό µοναστήρι α̟οτελεί
αναβίωση της ̟ερίφηµης οµώνυµης Μονής τα ερεί̟ια της ο̟οίας
σώζονται στο όρος Μελά, κοντά στην Τρα̟εζούντα του Πόντου
και θεωρείται ορόσηµο ιδιαιτέρως για τον ̟οντιακό Ελληνισµό.
Κατό̟ιν για το ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ ̟ου βρίσκεται στην
ε̟αρχία Αλµω̟ίας στους ̟ρό̟οδες του όρους Καϊµακτσαλάν
λίγα χιλιόµετρα α̟ό τα ελληνοσκο̟ιανά σύνορα και δί̟λα στις
όχθες του θερµο̟όταµου ̟ου διασχίζει την ̟εριοχή και α̟οτελεί
τη ̟ηγή των φηµισµένων ιαµατικών Λουτρών Πόζαρ τα ο̟οία µε
σταθερή θερµοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια
α̟ό το βουνό δηµιουργώντας ένα εντυ̟ωσιακό θέαµα
α̟αράµιλλης φυσικής οµορφιάς ̟ου συνδυάζει το υγρό στοιχείο
µε το ̟υκνό ̟ράσινο της ̟εριοχής. Τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο
µας. ∆εί̟νο . ∆ιανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ: Μετα το ̟ρωινό µας χρονος ελεύθερος για να α̟ολαύσουµε
τη λουτροθερα̟εία µας στις µικρές κλειστές ̟ισίνες, στον
καταρράκτη η στη µεγάλη ̟ισίνα αλλά και στις εγκαταστάσεις
του ξενοδοχείου µας και να ε̟ωφεληθούµε α̟ό τις ευεργέτικες
ιδιότητες των νερών.Στη συνέχεια θα ε̟ισκεφτούµε την όµορφη
ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α η ο̟οία θεωρείται ιδανικό καταφύγιο για
̟λήθος άγριων ̟ουλιών αλλά και σ̟ουδαίος ψαρότο̟ος
κάνοντας µια στάση στο όµορφο χωριό ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
̟ου ̟ροσφέρει ̟ανοραµική θέα στη λίµνη.Κατο̟ιν θα
ανηφορίσουµε στο ̟ιο γνωστό θέρετρο της ̟εριοχής τον γραφικό
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ό̟ου και ή ̟αραµονή για το γεύµα µας.Το α̟όγευµα θα ̟άρουµε
το δρόµο της ε̟ιστροφής για το ξενοδοχείο µας. ∆εί̟νο.
∆ιανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ:Πρωινό και στη συνέχεια θα ε̟ισκεφτούµε την ̟όλη της
Ε∆ΕΣΣΑΣ και ε̟ισκεψη στο ̟άρκο των ορµητικών καταρρακτών
̟ου βρισκονται στην ακρη ενός σµιλεµένου α̟ό το νερό βράχου
̟ου λέγεται και «φρύδι της ̟όλης» είναι και οι µεγαλύτεροι στα
Βαλκάνια Κατό̟ιν για την όµορφη ΝΑΟΥΣΑ η ο̟οία είναι
χτισµένη στους ̟ρό̟οδες του όρους Βέρµιο και διασχίζεται α̟ο
∆ΕΥΤΕΡΑ:

τον ̟οταµό Αρα̟ίτσα. Παραµονή στην όµορφη ̟όλη µε το
κατα̟ράσινο δηµοτικο ̟άρκο και το σηµαντικό ιστορικό και
λαογραφικό Μουσείο της και α̟ό εκει για το άλσος του
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,ενας ε̟ίγειος ̟αράδεισος µε άφθονα τρεχουµενα
νερά και αιωνόβια ̟λατάνια σε µια σ̟άνια συµφωνία ήχων και
χρωµάτων η ο̟οία συνε̟αίρνει τον ε̟ισκέ̟τη.Παραµονή για
γεύµα στην στην όµορφη το̟οθεσία και στη συνέχεια ε̟ιστροφή
στο ξενοδοχείο µας. ∆εί̟νο. ∆ιανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για να ε̟ισκεφτουµε τη
ΒΕΡΓΙΝΑ ̟ου βρισκεται στη θέση των αρχαίων Αιγών και
στεγάζει το σ̟ουδαιο αρχαιολογικο µουσειο ̟ου φιλοξενει τους
ανεκτιµητους θυσαυρούς της Μακεδονικής ∆υναστείας και
συγκεκριµενα του Φίλλι̟ου Β’ ̟ατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
τους ο̟οίους έφερε στο φώς η έρευνα του Μανώλη Ανδρόνικου
.Κατό̟ιν για την όµορφη ̟αραλία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ό̟ου θα
εχουµε ̟αραµονή για γεύµα και α̟ό εκεί µε ενδιάµεση στάση θα
ε̟ιστρέψουµε σε ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τιµή : 180,00 € κατ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 240,00 € µονόκλινο

Μετάβαση και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ουλµαν, 3
διανυκτερεύσεις στο ̟ολυτελές ξενοδοχείο 4 ΕΠΟΧΕΣ 4*στα
Λουτρά Πόζαρ µε δωρεάν χρήση εσωτερικής θερµαινόµενης
̟ισίνας χαµάµ, σάουνας, υδροµασάζ και γυµναστηρίου , 3
̟ρωινά µ̟ουφέ, 3 δεί̟να,αρχηγός/συνοδός,φ̟α.

Περιλαµβάνονται:

