OPERA Travel & Tours
Κ. Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865
6980280488
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της 2ήμερης εκδρομής

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΔΕΣΣΑ
60€/ άτομο με ημιδιατροφή
05.12.2018 – 06.12.2018

1η ημέρα (05.12.2018) ΒΟΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συγκέντρωση στις 06:45 στο Δημαρχείο του Βόλου και αναχώρηση με προορισμό τα
Λουτρά Πόζαρ με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση στον Κορινό.
Πρώτη επίσκεψη μας το παραδοσιακό διατηρητέο χωρίο, Άγιος Αθανάσιος, χτισμένο
σε υψόμετρο 1200 μέτρα στους πρόποδες του όρους Βόρας, πολύ κοντά στο
χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν. 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.
Ελεύθερος χρόνος, προαιρετικό φαγητό. Αναχώρηση για Λουτράκι.
Άφιξη στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό
στο Λουτράκι Αριδαίας. Τακτοποίηση.
Το Λουτράκι είναι ένας όμορφος οικισμός, χτισμένος στους πρόποδες του
όρους Βόρας, σε υψόμετρο 350 μέτρων, σε απόσταση 33 χλμ από την Έδεσσα.
Υπάγεται στο δήμο Αριδαίας και απέχει μόλις 13 χλμ από την πόλη της Αριδαίας. Η
περιοχή είναι γνωστή για τα ιαματικά της λουτρά από την αρχαιότητα. Γνωστή και
ως Λουτρά Πόζαρ (Πόζαρ σημαίνει κάτω από τη φωτιά), προσελκύει καθ’όλη τη
διάρκεια του χρόνου πλήθος επισκεπτών που έρχονται για να απολαύσουν τις πηγές.
Στη συνέχεια μετάβαση στα Λουτρά Πόζαρ. Ελεύθερος χρόνος για παραμονή για όσους
επιθυμούν ώστε να γευθούν τις ευεργετικές, θεραπευτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες
που προσφέρουν τα ιαματικά και θερμά νερά, τα οποία έχουν σταθερή θερμοκρασία 37
βαθμών. Εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει το ιαματικό μπάνιο του στον καταρράκτη ή
στις ιδιωτικές πισίνες (prive) στο Αλεξάνδρειο-Νέο Υδροθεραπευτήριο και στο Παλιό
Υδροθεραπευτήριο κάνοντας κράτηση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.

2η ημέρα (06.12.2018) ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ- ΕΔΕΣΣΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΒΟΛΟΣ
Πριν από το πρωινό, θα επισκεφθούμε για μια ακόμα φορά τα Λουτρά Πόζαρ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό.
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την Έδεσσα. Επίσκεψη στο Ενυδρείο της
Έδεσσας, όπου θα θαυμάσουμε τις εκατοντάδες πλάσματα των ποταμών – λιμνών –
υγρότοπου σε πάνω από 10.000 λίτρα νερού. Ανακαλύψτε πάνω από 150 είδη, ιδίως
από την Πέλλα γενέτειρα περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας, ένα
μαγευτικό τοπίο το οποίο πήρε τη σημερινή του μορφή μετά από γεωλογικές αλλαγές,
από την παρεμβολή των Γερμανών κατά την περίοδο του 1940 και από την ιδιαίτερη
προσοχή του δήμου στις αρχές του 1950.
Επόμενος σταθμός μας, ο Άγιος Νικόλαος Ναούσης για φαγητό. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα εξ’ ιδίων και περιήγηση στο άλσος.
Αναχώρηση το απόγευμα με προορισμό το Βόλο.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
ιδιόκτητο πούλμαν 51+1 θέσεων.
Διαμονή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό με ημιδιατροφή.
Αστική Ασφάλεια – Επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR.
ΦΠΑ.
Συνοδός του γραφείου μας.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που αποτελεί 1,5€/δωμάτιο/
διανυκτέρευση.
Οι είσοδοι σε μουσεία, πισίνες, λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα,
φιλοδωρήματα κλπ. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας, τα αντίτιμα των
εισιτηρίων καθώς και να προβούμε σε κρατήσεις, σε οποιουσδήποτε χώρους
επιλέξετε να επισκεφθείτε.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση της εκδρομής.
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον ένα γονέα, χρειάζονται
επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που
ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και
από τους δύο γονείς.

Καλό ταξίδι…..

Opera Travel & tours

