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Ο ΤΛΛΟΓΟ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΤΕΙΟΝ ΑΙΝΟΤ`` ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΛΟΤΣΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑ – ΝΑΟΤΑ – ΒΕΡΟΙΑ   
 

ΑΠΟ 24 ΕΩ 25 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 
 
1Η ΜΕΡΑ : ΑΒΒΑΣΟ 24/06/17  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ – ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑ 
      Αναχώρηση στις 07:00 το  πρωί, στάση για καφέ και ξεκούραση  στην Μουσθένη.   
Περνάμε περιφερειακά από την ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Άφιξη στο ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑ που είναι 
χτισμένο στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν. Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος στην περίφημη λουτρόπολη ΠΟΖΑΡ, χτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος 

αξεπέραστης ομορφιάς, που τη διασχίζει ο Θερμοπόταμος. Σα 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 ελεύθερος για λουτροθεραπεία. Σο βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική και φαγητό. Διανυκτέρευση. 
 

2Η ΜΕΡΑ: ΚΤΡΙΑΚΗ 25/06/17 Λ. ΑΡΙΔΑΙΑ – ΝΑΟΤΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ   
   Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία πόλη Μίεζα (στη θέση Ισβόρια) εκεί βρίσκεται η 
περίφημη χολή του ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ. Θα ξεναγηθούμε στο Πολιτιστικό Κέντρο και στον 
Αρχαιολογικό χώρο της χολής του ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ. Μετά επίσκεψη για μία περιήγηση στις 

εγκαταστάσεις του Οινοποιείου Δαλαμάρα. Και συνεχίζουμε για την ΝΑΟΤΑ που είναι 
 χτισμένη στις ανατολικές παρυφές του Βερμίου, είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις της 
Μακεδονίας και ο μεγαλύτερος δασοκτήμων δήμος της χώρας.  Σο παλιό με το καινούργιο 
συνυπάρχουν στη σημερινή Νάουσα, αφού δίπλα στα παλιά αρχοντικά ή τα πιο μικρά σπίτια 

συναντά κανείς σύγχρονες κατασκευές. Και θα καταλήξουμε στο άλσος του Αγίου Νικολάου, 
(ή απλά ο Άγιος Νικόλας για τους Ναουσαίους) για το μεσημεριανό μας φαγητό, μέσα σε μια 
καταπράσινη και κατάφυτη έκταση με μεγάλα πλατάνια και πλούσια νερά αφού την διασχίζει 
το ποτάμι της Νάουσας, Αραπίτσα. Η επόμενη στάση για καφέ και να δοκιμάσουμε το 

περίφημο γλυκό της το Ρεβανί είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας 
η ΒΕΡΟΙΑ. υγκέντρωση και αναχώρηση  για την επιστροφή μας με ενδιάμεση στάση για 

ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. ΣΕΛΟ  ΕΚΔΡΟΜΗ.  

 
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:  60 ΕΤΡΩ/άτομο 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. 

 Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο  3* Αστέρων στο ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑ σε δίκλινα  δωμάτια. 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

 Σις περιηγήσεις του προγράμματος. 

 Φ.Π.Α.    
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Γεύματα – δείπνα και νυχτερινές διασκεδάσεις.  

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
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