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6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΑΠΟΚΡΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ                                                                                             

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

                                                                                                      

 ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -  ΠΕΛΛΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Λουτράκι Αριδαίας - Έδεσσα – Νάουσα –  Πάρκο Αγίου Νικολάου -  Π. Άγιος 

Αθανάσιος  Καιμακτσαλάν – Καταρράκτες Σκρα - Θεσσαλονίκη   

                                                                                                              

 Μοναδική εμπειρία   σε  ειδυλλιακό  περιβάλλον  με  στοιχεία ιαματικής  χαλάρωσης, 

ευεξίας και ψυχοσωματικής  ανανέωσης. Εξορμήσεις σε πανέμορφες διαδρομές  με  

τρεχούμενα  νερά και ειδυλλικά τοπία.  Αποκριάτικο ξεφάντωμα  “Γιαννίτσαροι και 

Μπούλες”  και Καθαροδευτεριάτικα έθιμα.      

ΠΤΗΣΕΙΣ: CYPUS AIRWAYS ΛΑΡΝΑΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.40 – 18.40  & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΛΑΡΝΑΚΑ 19.30 - 21.30 

ΔΙΑΜΟΝΗ: 3  Λουτράκι Αριδαίας ,  2 Θεσσαλονίκη 

 

  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η μέρα Παρασκευή. Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λουτράκι Αριδαίας 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την πτήση μας. 

Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Επιβίβαση στο λεωφορείο.  Ξεκινάμε για τον  Νομό Πέλλας. 

Σε λιγότερο από δύο ώρες, διασχίζοντας την κωμόπολη της Αριδαίας φθάνουμε στο 
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πανέμορφο  Λουτράκι  όπου βρίσκονται τα  ιαματικά Λουτρά Πόζαρ σε  περιβάλλον 

εκπληκτικής ομορφιάς με τα φυσικά ιαματικά νερά στους 33 βαθμούς κελσίου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα Σάββατο.  Λουτρά Πόζαρ – Π. Άγιος Αθανάσιος – Έδεσσα 
Πρόγευμα. Μπάνια – χαλάρωση [ για όσους το επιθυμούν]  είτε στα  φυσικά  καταρρακτάκια 
και τις κολυμβήθρες ,  είτε στη μεγάλη  ανοιχτή πισίνα, είτε  στα  υδροθεραπευτήρια.  Στη 
συνέχεια αναχωρούμε  προς το όρος  Καϊμακτσαλάν  με το περίφημο χιονοδρομικό του 
κέντρο όπου  θα επισκεφθούμε  τον  Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, που αποκαλείται η Μύκονος 
του χειμώνα. Πρόκειται για έναν πρότυπο παραδοσιακό οικισμό  με  σπίτια από πέτρα – 
ξύλο,  πλακόστρωτα δρομάκια και ρομαντικά μαγαζάκια. Καταλήγουμε  στην πόλη των 
νερών την Έδεσσα  για να απολαύσουμε την βόλτα μας στα κανάλια που την διασχίζουν,  
να φωτογραφηθούμε στους  υπέροχους καταρράκτες της  και να  βιώσουμε τα δρώμενα 
στην πόλη.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο. Διανυκτέρευση.   
 

3η μέρα Κυριακή Αποκριάς.  Νάουσα –  Πάρκο  Αγίου Νικολάου 
Πρόγευμα.  Μπάνια – χαλάρωση στα ιαματικά λουτρά  [για όσους το επιθυμούν]. 
Αναχωρούμε για την πόλη της  Νάουσας  στις παρυφές του  Βερμίου  όπου  θα 
παρακολουθήσουμε  το αποκριάτικο  έθιμο  “Γιαννίτσαροι και Μπούλες” στην παρουσία 
πλήθους κόσμου.  Σημαντικό ρόλο στην τέλεση του εθίμου  κατέχουν οι οργανοπαίχτες  με 
ζουρνά και νταούλι.  Ακολουθεί βόλτα στην πόλη της Νάουσας και στο Πάρκο  του Αγίου 
Νικολάου  με τα τρεχούμενα νερά  και το πυκνό δάσος σε τοπίο εκπληκτικής ομορφιάς που 
το διασχίζει το ποτάμι Αράπιτσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

4η  μέρα.  Δευτέρα της Καθαράς.  Όρμα - Όρος Πάικο – Καταρράκτες Σκρά – 
Θεσσαλονίκη. 
Πρόγευμα. Μπάνια – χαλάρωση στα ιαματικά λουτρά για όσους το επιθυμούν.  Μετάβαση 
στο γειτονικό  χωριό  Όρμα  [ ή αλλού ]  για  το  δρώμενο  της Καθαρά Δευτέρας  με  μουσική,  
χορό, χαλβά, φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα.  Αφήνοντας την όμορφη λουτρόπολη,  
ανηφορίζουμε προς το καταπράσινο όρος Πάικο με τους πυκνούς καστανεώνες του.  
Περνώντας από το ορεινό χωριό Αρχάγγελος  ανακαλύπτουμε σε απόκρυφο πανέμορφο 
τοπίο τη  Γαλάζια Λίμνη με  τους φαντασμαγορικούς καταρράκτες  κοντά στο ιστορικό 
χωριό  Σκρά  όπου κάνουμε σταθμό για χαλάρωση. Καταλήγουμε στη Θεσσαλονίκη. 
Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο. Διανυκτέρευση.      
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5η μέρα Τρίτη.   Θεσσαλονίκη - Ελεύθερη μέρα. 
[Προτείνουμε  πεζή επισκέψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, στον Λευκό Πύργο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, προσκυνήματα σε  
βυζαντινές εκκλησίες  ή  άλλες αυτόβουλες  δραστηριότητες  στην κοσμοπολίτικη  Νύμφη 
του Θερμαϊκού.   Προαιρετική συμμετοχή σε μουσικοχορευτική βραδιά.  Διανυκτέρευση.  
 

6η μέρα.  

Πρόγευμα.  Ελεύθερες δραστηριότητες.  Μετάβαση στο αεροδρόμιο <<Μακεδονία>>  για την 

πτήση της  επιστροφής μας στην Κύπρο.                      

                                                               

ΤΙΜΗ ανά άτομο : 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ έως 12                      

€ 465 € 560 € 445   € 330 

                                                                                                                                           
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Αεροπορικό εισιτήριο με τους φόρους,  μία βαλίτσα  10 κιλά διαμονή 3  βράδια στο Λουτράκι 
Αριδαίας  στα διακεκριμένα ξενοδοχεία  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  www.filoxeniahotel.com.gr  και 
ΝΟΣΤΟΣ www.hotel-nostos.com [ή άλλα ίδιου  επιπέδου] με  ημιδιατροφή   και δύο βράδια 
στην Θεσσαλονίκη στο κεντρικό  ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ  3*  www.egnatia-hotel.gr  [ ή άλλου 
της ίδιας κατηγορίας]  με  πρόγευμα,   περιηγήσεις βάσει του προγράμματος, αρχηγός - 
συνοδός,  φόρος διανυκτέρευσης, ΦΠΑ. 
  
                                                                                                                                                                                      
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
Είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, στα  υδροθεραπευτήρια  και τις 
πισίνες  ή  ότι  αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Τηλ.  99373000  &  22 720000.   
Η  συμμετοχή εξασφαλίζεται με προκαταβολή  € 250.    

www.egnatia-hotel.gr 
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*Τα μπάνια στις φυσικές λιμνούλες  είναι δωρεάν.  Στην  ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών 
διαστάσεων χρεώνεται μικρό αντίτιμο και στα κλειστά  υδροθεραπευτήρια 
χρεώνεται  λίγο μεγαλύτερο αντίτιμο.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι θέσεις είναι  περιορισμένες και θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας. 

Επισημαίνουμε ότι μετά την εξάντληση των  ήδη κρατηθέντων  αεροπορικών 

εισιτηρίων,  η  εξεύρεση πρόσθετων θέσεων  στην ίδια τιμή  θα είναι  σχεδόν 

ανέφικτη .  Γι’ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κλειδώσουν  τη θέση τους το 

συντομότερο δυνατό.   

Η θέση εξασφαλίζεται με προκαταβολή, 200 ευρώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο SKYLAB  Λευκωσίας,  

μέλος της ΙΑΤΑ            

                                                                                                                             

 

Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 

357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 

SWIFT /BIC BCYPCY2N.  

 

 


