Λουτρά Πόζαρ, 4 ηµέρες/5 νύχτες
Αναχώρηση 12/8
Αναχώρηση 11/8 από Ηράκλειο

ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ... ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ!
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - Ε∆ΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.µ. περιοχή ΛΑΜΙΑΣ, µικρή στάση και
συνεχίζουµε µέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, για τον όµορφο οικισµό του ΠΑΛΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα καταλήγουµε στο
ξενοδοχείο µας στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ,
(Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλµωπίας, 13 χλµ. βορειοδυτικά

της Αριδαίας, στο νοµό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους
Καϊµακτσαλάν, λίγα χιλιόµετρα από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή
είναι χτισµένη στις όχθες του θερµοπόταµου που διασχίζει την περιοχή. Τα
ιαµατικά, θερµά νερά, µε σταθερή θερµοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και
χιλιάδες χρόνια από τα βουνά, όπου δηµιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο
βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ, στη µαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρµιου. Το µοναστήρι
ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της
Παναγίας. Επίσκεψη, προσκύνηµα και µετάβαση στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ, για
γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση, χρόνος
ελεύθερος για λουτροθεραπεία στον καταρράκτη, τη µεγάλη πισίνα ή τις
µικρές ατοµικές πισίνες. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα απολαύσουµε τον καφέ µας στην πόλη της
Έδεσσας µε τους οµώνυµους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα
περπατήσουµε στο υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου, 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. Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο
άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για τη
µεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Στη σκιά του αναπαύεται το απέραντο
πράσινο του φυσικού χλοοτάπητα που συνυπάρχει µε το άγριο αυτοφυές
πυξάρι, τη φλαµουριά, τη βελανιδιά και το άφθονο νερό σε µια σπάνια
συµφωνία ήχων και χρωµάτων. Γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία και
περιπάτους στα σκιερά µονοπάτια του ποταµού. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας.
Λίγο αργότερα στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, θα έχουµε στάση για γεύµα
προαιρετικά. Συνεχίζουµε για Αθήνα µε ενδιάµεση στάση στην περιοχή της
Λαµίας για καφέ, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις
καλύτερες εντυπώσεις. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης
µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
∆ίκλινο Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο
175€
230€
155€
(+100€ σε 4κλ.
(+100€ σε 4κλ.
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3*, στην
περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
3 πρωινά.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

