
 

           

 

 
 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ–ΕΔΕΣΣΑ–ΝΑΟΥΣΑ– ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Λουτρά Πόζαρ – Καϊμακτσαλάν – Άγιος Αθανάσιος – Έδεσσα – Νάουσα 

 

Αναχ. Παρασκευή 24 Μαρτίου                                                                                                           3 ΗΜΕΡΕΣ  
1η μέρα, Αθήνα – Λουτρά Πόζαρ :  Αναχώρηση νωρίς το πρωί με ενδιάμεσες στάσεις για το ξενοδοχείο μας στο 
Λουτράκι Αριδαίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Αναχωρούμε για το μπάνιο μας στα Λουτρά Πόζαρ, 
δίπλα στις πηγές του θερμοπόταμου με τα θερμά ιαματικά νερά 37 βαθμών. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
πισίνες, jacuzzi, spa, χαμάμ, τεχνητούς καταρράκτες. Η μεγάλη εξωτερική πισίνα είναι κατάλληλη για την ίαση, την 
άθληση και τη ψυχαγωγία όλων των ηλικιών. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει το μπάνιο του και στους εξωτερικούς 
φυσικούς καταρράκτες με ιαματικό νερό, τόσο για λόγους υγείας, όσο και για λόγους αναψυχής.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας δείπνο, διανυκτέρευση.   
2η μέρα, Λουτρά Πόζαρ –Καϊμακτσαλάν Άγιος –Αθανάσιος –Έδεσσα : Μετά το πρωινό μας εξόρμηση για τα 
Λουτρά, στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την  περιοχή. 
Ελεύθερος  χρόνος για όσους επιθυμούν ώστε να γευθούν τις ευεργετικές, θεραπευτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες 
που προσφέρουν τα ιαματικά και θερμά νερά, τα οποία αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνά όπου 
δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους και έχουν σταθερή θερμοκρασία 37 βαθμών. Μετά το 
μπάνιο μας θα αναχωρήσουμε για τον παραδοσιακό διατηρητέο χωρίο, Άγιος Αθανάσιος, χτισμένο σε υψόμετρο  
1200 μέτρα στους πρόποδες του όρους Βόρας, πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν. Τα γραφικά 
πέτρινα σοκάκια του χωριού ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε άλλες εποχές ενώ ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
του χωριού, είναι η εκκλησία της Αναλήψεως που κτίστηκε στα τέλη του 1700. Σχετική παραμονή για φαγητό. 
Κατόπιν για την πόλη της Έδεσσας με τους ξακουστούς καταρράκτες, όπου θα αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης 
ομορφιάς και θα θαυμάσουμε τον Καταρράκτη «Κάρανο». Το ενδιαφέρον μας θα τραβήξουν επίσης τα αμέτρητα 
κανάλια με τις μικρές γεφυρούλες που τη διασχίζουν, το γραφικό ιστορικό κέντρο, γνωστό και ως συνοικία Βαρόσι με 
τα κτήρια χαρακτηριστικής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, ο χτισμένος το 14ο αιώνα ναός της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, το Κανναβουργείο (εδώ κάποτε γινόταν επεξεργασία κάνναβης για την παραγωγή σκοινιών), τα ερείπια 
παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών ναών, καθώς και τα καταπράσινα πάρκα της. Παραμονή για να θαυμάσουμε το 
όμορφο τοπίο και να βγάλουμε φωτογραφίες. Επιστρέψουμε στο  ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.    
3η μέρα, Νάουσα – Βέροια - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Νάουσα, όπου θα βρεθούμε στο 
πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και ένας επίγειος παράδεισος με αιωνόβια 
πλατάνια και τις πηγές του ποταμού Αραπίτσα! Συνεχίζουμε για την Βέροια, θα επισκεφτούμε τον τόπο όπου μίλησε, 
το «Βήμα» του Απόστολου Παύλου. Εν συνεχεία για την πλατεία  Ελιάς για βόλτα και για να απολαύσουμε το τέλειο 
και σιροπιαστό τοπικό ραβανί, παραδοσιακό και φημισμένο γλυκό της Βέροιας. Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της 
επιστροφής με ενδιάμεση στάση καθοδόν.  
    

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ : Το Paradosiako Hotel  βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού 
Λουτράκι, σε κοντινή απόσταση από τα γνωστά Λουτρά Πόζαρ.  Ζεστό και φιλόξενο καταφύγιο τους χειμερινούς 
μήνες, κατασκευασμένο από ξύλο και παραδοσιακή πέτρα της περιοχής. Το ξενοδοχείο προσφέρει μεταξύ άλλων 
δωρεάν ποδήλατα, διαθέτει κήπο κοινόχρηστο lounge και δωρεάν wifi . Τα δωμάτια του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ντουλάπα. Το κατάλυμα σερβίρει καθημερινά μπουφέ πρωινού. Το Ξενοδοχείο μας 
διαθέτει αίθουσα πρωινού, cafe bar, εστιατόριο με παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής μας καθώς επίσης και 
κλειστή αίθουσα 700 ατόμων για δεξιώσεις και χορούς. Μια διαφορετική πρόταση σε ένα από τα ομορφότερα χωριά 
της Ελλάδας, ποιότητα στη φιλοξενία, οικογενειακό περιβάλλον, αναλυτικά προγράμματα Λουτρών, μασάζ. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 165€                                                                                                     ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν   

 Διανυκτερεύσεις στο PARADOSIAKON HOTEL 3* 
 2 Πρωινά σε μπουφέ 
 2 Δείπνα  
 Αρχηγός – Συνοδός εκδρομής / Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης / Φπα  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :  
 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος 1.50€ την ημέρα  
 Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
 Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του 


