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Λουτράκι Αριδαίας - Σκρά – Αξιούπολη – Αγ. Αθανάσιος
3 Ημέρες
12 – 14 ΜΑΙΟΥ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΜΕΡΑ 12.05.2018 ΣΑΒΒΑΤΟ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Αναχώρηση στις 08:30 το πρωί από το Δημοτικό Κήπο. Στάση για
καφέ στην Μουσθένη στο Χρυσανθίδη. Συνεχίζουμε για το
Πολύκαστρο, διαβαίνοντας τον Αξιό περνάμε στην Αξιούπολη και
από κει βόρεια από το όρος Πάικο φτάνουμε στο Σκρά. Επίσκεψη
στο μνημείο πεσόντων του Α Παγκοσμίου πολέμου και το πολεμικό
μουσείο. Γεύμα ατομικά σε ταβέρνα. Συνεχίζουμε για τον προορισμό μας με στάση προσκύνημα σε ένα από
τα μοναστήρια της Μακεδονίας τη μονή αρχαγγέλου Μιχαήλ Αλμωπίας. Άφιξη στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ που είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ 13.05.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
Μετά το πρωινό μας, ελεύθερος χρόνος στην περίφημη λουτρόπολη
ΠΟΖΑΡ, χτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος αξεπέραστης
ομορφιάς, που τη διασχίζει ο Θερμοπόταμος. Τα ιαματικά, θερμά
νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες
χρόνια από τα βουνά, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο
βουνού και δάσους. Επισκέπτες καταφθάνουν στα Λουτρά από
κάθε γωνιά της Ελλάδας είτε για να δεχθούν τις ευεργετικές
ιδιότητες των ιαματικών νερών (θεραπευτικών - χαλαρωτικών), είτε
για να αποδράσουν στα πανέμορφα βουνά με τις σπηλιές, είτε και
τα δύο. Χρόνος για λουτροθεραπείες και καφέ πρωί και απόγευμα.
Το βράδυ δείπνο ατομικά στην Όρμα. Επιστροφή. Διανυκτέρευση
3Η ΜΕΡΑ 14.05.2018 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ–ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΔΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό στις 09:00 και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με τα
πετρόχτιστα σπίτια και τα ομοιόμορφα περιποιημένα παρτέρια με λουλούδια και δέντρα, με μοναδική
Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, που θεωρείται «η Αράχοβα του Βορρά». Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη
συνέχεια στάση για γεύμα ατομικά σε ταβέρνα με θέα την όμορφη λίμνη Βεγορίτιδα. Αναχώρηση για την
επιστροφή μας με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση και καφέ. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 109€
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 139€
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με πούλμαν υπερυψωμένο.
 Δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρόγευμα στο ξενοδοχείο 3*ΕΥΖΕΙΝ στο
Λουτράκι .
 Συνοδό του γραφείου.
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Έξτρα φαγητά & ποτά.
 Εισόδους μουσείων.
 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα εριλαμβανόμενα.

