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ΠΑΣΧΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ & ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΕΔΕΣΣΑ 

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                    4 ΗΜΕΡΕΣ  
 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αθήνα -  Λουτρά Πόζαρ : Αναχώρηση το πρωί για Λαμία  στάση, επί του δρόμου 
για καφέ. Κατόπιν για  την Παραλία Πλαταμώνα, στάση για γεύμα, συνεχίζουμε για την Μακεδονία, 
Λουτράκι Αριδαίας και το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο με νηστήσιμα εδέσματα. 
Διανυκτέρευση. 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Λουτρά Πόζαρ – Άγιος Αθανάσιος Καιμάκτσαλαν : Μετά το πρωινό εξόρμηση 
για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν. Στις όχθες του 
θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή με τα ιαματικά, θερμά νερά τα οποία έχουν σταθερή 
θερμοκρασία 37 βαθμών θα έχουμε την ευκαιρία όσοι επιθυμούμε να γευθούμε τις ευεργετικές τους 
ιδιότητες (θεραπευτικές-χαλαρωτικές). Παραμονή μέχρι το μεσημέρι. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για 
τον διατηρητέο οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανάσιου, με την παραδοσιακή μακεδονίτικη 
αρχιτεκτονική και την εκπληκτική θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα στις πλαγιές του Καϊμακτσαλάν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε σε  κατανυκτική 
ατμόσφαιρα την λειτουργία της Ανάστασης του Χριστού και στη συνέχεια θα έχουμε το Αναστάσιμο 
δείπνο όπου θα απολαύσουμε και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα  και τα άλλα παραδοσιακά 
εδέσματα. Διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ, Λουτρά Πόζαρ : Σήμερα Πάσχα! Γιορτή Αγάπης, Ανάστασης & Ορθοδοξίας!  
Χρόνια Πολλά!!!. Αργά 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 που ψήνονται τα αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με μεζέδες.  Στη συνέχεια θα 
απολαύσουμε το πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα με ζωντανή μουσική και χορό. Διανυκτέρευση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ, Έδεσσα – Παναγία Σουμελά – Αθήνα : Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την 
πόλη της Έδεσσας, όπου θα αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης ομορφιάς και θα θαυμάσουμε τον 
Καταρράκτη «Κάρανο». Το ενδιαφέρον σας 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 
Στην συνέχεια αναχωρούμε για το καταπράσινο όρος Βέρμιο για προσκύνημα στην πασίγνωστη 
Παναγία Σουμελά, Ιερά Μονή που ιδρύθηκε από Πόντιους από το ομώνυμο μοναστήρι του Πόντου. 
Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ καθοδόν.   
 

Τιμή συμμετοχής:  210€ 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARADOSIAKON HOTEL, στα Λουτρά Πόζαρ 
 Πρωινά σε μπουφέ 
 Πλούσια ημιδιατροφή  
 Αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα με  Ζωντανή μουσική στην θέση της ημιδιατροφής 
 Προ-εορταστικό ουζάκι με μεζέδες 
 Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής, Φπα, Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:  Ο φόρος διαμονής  
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