
 

           

 

 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –  ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ - 
ΒΕΡΟΙΑ 

Στο κεντρικό ξενοδοχείο PARADOSIAKON  
4  ΗΜΕΡΕΣ 

1η μέρα, Αθήνα - Λουτρά Πόζαρ : Αναχώρηση νωρίς το πρωί με ενδιάμεσες στάσεις για το ξενοδοχείο μας στο Λουτράκι 

Αριδαίας. Όσοι επιθυμούν ελεύθερο απόγευμα στην διάθεσή μας για μπάνιο 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.  Δείπνο, διανυκτέρευση.   
2η μέρα, Έδεσσα – Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν - Άγιος Αθανάσιος : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για 

την πόλη της Έδεσσας, με τους γνωστούς καταρράκτες, αυτά τα μικρά «θαύματα» του Εδεσσαίου ποταμού, όπου θα 

αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης ομορφιάς. Ο πιο γνωστός, μεγαλύτερος και σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός καταρράκτης είναι ο 
Κάρανος, πήρε το όνομα του από τον πρώτο Μακεδόνα Βασιλιά του Κάρανου, ενώ έχει ύψος πάνω από 70μ. Στέκεται στην 

«καρδιά» του γεωπάρκου και αποτελεί το βασικό πόλο έλξης των επισκεπτών, παραμονή για καφέ. Στην συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε περνώντας την Λίμνη Άγρα με το μικρό φράγμα για το Χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν. Θα παραμείνουμε 

για να θαυμάσουμε το αλπικό τοπίο και να παίξουμε με το χιόνι. Στην συνέχεια στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν και τον 

παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του Αγίου Αθανασίου, το πιο κοσμικό ορεινό χωριό και top χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας. 
Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλιός Αγ. Αθανάσιος έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του σκι και όχι 

μόνο, με έντονο παραδοσιακό χρώμα, όμορφους ξενώνες, στιλάτα μπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα πέτρινα μονοπατάκια του χωριού, θα παρασυρθούμε από τις μυρωδιές στα κρυμμένα μαγειρεία 

που σερβίρουν παραδοσιακή κουζίνα και ιδιαίτερες γεύσεις, βασισμένες σε ντόπια προϊόντα, παραμονή για γεύμα. Έπειτα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική και γλέντι. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα, Λουτρά Πόζαρ, ελεύθερη μέρα – Αριδαία : Μετά το πρωινό η μέρα είναι αφιερωμένη στα ευεργετικά Λουτρά για 

χαλάρωση. Όσοι επιθυμούν θα επισκεφθούν τα ιαματικά λουτρά όπου θα απολαύσουν το μπάνιο τους στις μικρές κλειστές πισίνες, 
στον καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα. Κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα καφεδάκι στην Αριδαία. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 
4η μέρα, Νάουσα – Αγ. Νικόλαος - Βέροια – Αθήνα : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Νάουσα και το 

καταπράσινο πάρκο Αγ. Νικολάου. Ένας επίγειος παράδεισος με αιωνόβια πλατάνια και τις πηγές του ποταμού Αραπίτσα. Σχετική 

παραμονή. Συνεχίζουμε για την Βέροια θα επισκεφτούμε το «Βήμα» του Απόστολου Παύλου και την πλατεία  Ελιάς για βόλτα και 
να απολαύσουμε το τέλειο και σιροπιαστό τοπικό ραβανί, παραδοσιακό και φημισμένο γλυκό της Βέροιας. Ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το  Βλαχογιάννειο Μουσείο όπου εκτίθενται εντυπωσιακά εκθέματα όπως σπάνιες 
στρατιωτικές ενδυμασίες, έγγραφα και εξοπλισμοί. Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεση στάση καθοδόν.   

ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ, ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

24/12/21 210€ +75€ 

30/12/21 210€ +75€ 

06/01/22 195€  +75€ 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Διανυκτερεύσεις στο Paradosiakon Hotel στα Λουτρά Πόζαρ 
 3 πρωινά σε μπουφέ 

 3 δείπνα  

 Εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική ως αντικατάσταση ημιδιατροφής Χριστούγεννων & Πρωτοχρονιάς   
 Αρχηγός/συνοδός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Δημοτικός Τουριστικός Φόρος, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα, 
ότι είναι προαιρετικό, και δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσοι επιθυμούν μπορούν να μην ακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα και να παραμένουν στα Λουτρά Πόζαρ για 

μπάνιο στα ιαματικά νερά.  
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!! 


