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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της 2ήμερης εκδρομής

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΙΩΤΙΣΣΑ –
ΟΡΜΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ
65€/άτομο με ημιδιατροφή
21.03.2020 – 22.03.2020
1η ημέρα ΒΟΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ- ΟΡΜΑ
Συγκέντρωση στις 07:00 στο Δημαρχείο και αναχώρηση με προορισμό τα Λουτρά
Πόζαρ με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση στον Κορινό.
Άφιξη στο Λουτράκι Αριδαίας. Το Λουτράκι είναι ένας όμορφος οικισμός, χτισμένος
στους πρόποδες του όρους Βόρας. 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.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος, προαιρετικό φαγητό.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το παραδοσιακό διατηρητέο χωρίο, Όρμα. H Όρμα
είναι ένα φιλόξενο χωριό της Αριδαίας, κτισμένο στους πρόποδες του ΒόραΚαϊμάκτσαλαν. Το δάσος της Όρμας, γνωστό ως Μαύρο Δάσος, έχει πυκνή βλάστηση με
τις ακτίνες του ήλιου να μην φτάνουν σχεδόν ποτέ στο έδαφος. Χαρακτηριστικό είναι το
ποτάμι που διασχίζει το χωριό, με πλατάνια γύρω του ένας υπέροχος τόπος χαλάρωσης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.
2η ημέρα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ- ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφθούμε για μια ακόμα φορά τα Λουτρά Πόζαρ.
Κατόπιν, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα αναχωρήσουμε για χωριό Μηλιά
όπου και θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Μηλεάς στον οποίο
φυλάσσετε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μηλιώτισσας.
Συνεχίζουμε για τον Άγιο Νικόλαο Ναούσης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων και
περιήγηση στο άλσος.
Αναχώρηση με προορισμό το Βόλο κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση.

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:
Φόρος διαμονής βάση νόμου 4389/2016 ο οποίος διαμορφώνεται στα 1,5€/
δωμάτιο/ διανυκτερευση.
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
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.

▪

Τιμές Λουτρών:
Πριβέ πισίνες: Η κράτηση γίνεται ή από το site των λουτρών www.loutrapozar.com.gr
πριν την εκδρομή ή την ημέρα της αναχώρησης τηλεφωνικά στο 2384091300.
Οι χρεώσεις για τις εσωτερικές πριβέ πισίνες είναι: από 1-2 άτομα ελάχιστη χρέωση 13€
την πισίνα.Για 4 άτομα η χρέωση είναι 18€ και για 6 άτομα η χρέωση είναι 24€. Σύνολο
ατόμων: έως 6 άτομα για διάρκεια 30 λεπτών.

▪

Καταρράκτες : 2 ευρώ κατ’ άτομο
Ανοιχτή πισίνα : 3 ευρώ κατ’ άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο.

Καλό ταξίδι…..

Opera Travel & tours

