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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΟΡΜΑ-ΑΧΛΑΔΙ-ΝΥΜΦΑΙΟ-ΕΔΕΣΣΑ-ΝΑΟΥΣΑ
4 ΗΜΕΡΕΣ
6 - 9/01/2022

Πρόγραμμα
1η μέρα ΑΘΗΝΑ-ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ-ΑΧΛΑΔΙ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αναχώρηση από την Ομόνοια στις 7.30 και στις 8:00 π.μ. από το γραφείο μας, για τα Καμένα Βούρλα, μια όμορφη
παραθαλάσσια πόλη, με πράσινα βουνά στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Θα παρακολουθήσουμε το έθιμο της ρίψης του
Τιμίου Σταυρού και τον Αγιασμό των Υδάτων, από τον ιερέα που θα βρίσκεται σε καΐκι .Συνεχίζουμε για το Αχλάδι
Φθιώτιδας, στα παράλια του Μαλιακού κόλπου, όπου θα παραμείνουμε για μεσημεριανό γεύμα. Το χωριό Αχλάδι
είναι ένα γραφικό παραλιακό ψαροχώρι χτισμένο σε φυσικό λιμάνι ανάμεσα σε ελιές και κυπαρίσσια. Αργά το
απόγευμα θα μετάβουμε στο Λουτράκι Αριδαίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΝΥΜΦΑΙΟ-ΕΔΕΣΣΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο Νυμφαίο στις πλαγιές του όρους Βίτσι σε υψόμετρο 1.350 μέτρων. Η αρχική
ονομασία του ήταν Νιβεάστα, που στα βλάχικα σημαίνει νύφη λόγω της ομορφιάς του αλλά και των συχνών
χιονοπτώσεων. Επίσκεψη στο καταφύγιο προστασίας της καφέ αρκούδας, Αρκτούρος. Παραμονή στο Νυμφαίο για
γεύμα. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την πόλη της Έδεσσας για καφέ. Το όνομα της σημαίνει «Πύργος μέσα στο
νερό» διότι την πόλη διασχίζουν μικρά ποταμιά και εδώ βρίσκονται οι διασημότεροι καταρράκτες της Ελλάδας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΟΡΜΑ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ, όπου θα έχουμε στην διάθεσή μας την υπόλοιπη μέρα για
χαλάρωση. Πρόκειται για μεταλλικές πηγές, με ιαματική δράση.Το νερό συνίσταται τόσο για λουτροθεραπεία όσο για
ευεξία και αναψυχή. Μπορείτε να επιλέξετε τις οργανωμένες μονάδες ή τον ελεύθερο χώρο. Στο ίδιο συγκρότημα,
ΚΑΨΑΛΗ 71 ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛ.: 22210-37854 FAX: 22210-94825

e- mail : info@melemistravel.gr web: www.melemistravel.gr

17 Νοεμβρίου 2021PA
υπάρχει δυνατότητα για το μεσημεριανό μας γεύμα ή τον καφέ μας. Το απόγευμα με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το
πολύ γραφικό χωριό Όρμα, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βόρας και οφείλει το όνομά του στα νερά του
ποταμού που ξεχύνονται ορμητικά μέσα από το βουνό.. Επιστροφή στο Λουτράκι Αριδαίας, όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για βόλτα και για δείπνο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, διαν/ση.

4η μέρα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΝΑΟΥΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη Νάουσα, μια καταπράσινη πόλη με άφθονα τρεχούμενα νερά. Είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Βέρμιο. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι ο Πύργος του
Ρολογιού. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της, θα δούμε τις γραφικές πλατείες της και τα παραδοσιακά κτίρια της σε
μακεδονικό ρυθμό.Σε μικρή απόσταση από την πόλη,στην περιοχή του Αγίου Νικολάου θα επισκεφτούμε ένα δροσερό
πάρκο μέσα σε ένα τεράστιο δάσος από πλατάνια και πεύκα.Εδώ βρίσκονται οι πηγές του ποταμού Αράπιτσα που
διασχίζει την πόλη της Νάουσας. Παραμονή για μεσημεριανό γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην
διαδρομή.

Τιμή συμμετοχής: 170€
Επιβάρυνση μονοκλίνου :70€
Περιλαμβάνονται:






Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρalladium στο Λουτράκι Αριδαίας με πρωινό μπουφέ
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
Αρχηγός του γραφείου
Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνεται:




Ο φόρος διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο ανά ημέρα
Ο,τιδήποτε ως προαιρετικό
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
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