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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ  

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΥΣ  "ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"  
ΦΥΣΙΚΟ SPA ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΕΔΕΣΣΑ –ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ   
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ  - ΒΕΡΓΙΝΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2017: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.    ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   

    
 

ΗΜΕΡΑ 1Η ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Ώρα 19.30 συγκέντρωση των εκδρομέων στο λιμάνι του Ηρακλείου (Επιβατικό Σταθμό). Επιβίβαση και 
τακτοποίηση στο πλοίο.  Αναχώρηση για τον Πειραιά.  
 
ΗΜΕΡΑ 2Η ΠΕΙΡΑΙΑΣ –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Προσπερνάμε τις ιστορικές 
Θερμοπύλες, την ιστορική γέφυρα της Αλαμάνας με τον Ανδριάντα του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 Αθανασίου Διάκου, την πόλη της Λαμίας (στάση για καφέ και ξεκούραση στην περιοχή), διασχίζουμε τον 
τεράστιο κάμπο της Θεσσαλίας, στάση για επίσκεψη στη γραφική κοιλάδα των Τεμπών, τον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ  
(στάση στην περιοχή για ξεκούραση και γεύμα προαιρετικά). Προσπερνώντας την Κατερίνη, συνεχίζουμε την  
όμορφη διαδρομή μας που θα μας οδηγήσει στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Πανοραμική 
περιήγηση στα αξιοθέατα της «Νύμφης του Θερμαϊκού»: Λευκό Πύργο. Αναχωρούμε για την περιοχή της 
Αμφίπολης όπου θα δούμε το μεγαλοπρεπή Λέοντα της Αμφίπολης, θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό 
Μουσείο με τα σπάνια ευρήματα από όλη την ιστορική διαδρομή της αρχαίας πόλης.  
Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Διανυκτέρευση  
 
ΗΜΕΡΑ 3Η. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΖΑΡ  
Πρόγευμα. Αναχωρούμε με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή μας και νωρίς το απόγευμα φθάνουμε στο 
Λουτράκι Αριδαίας, που βρίσκεται σε μια μοναδικού κάλλους περιοχή, με πλούσια, άγρια και παρθένα 
βλάστηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο για να μια πρώτη γνωριμία με την 
ειδυλλιακή περιοχή των Λουτρών Πόζαρ και για να κάνετε την πρώτη σας βουτιά στα κρυστάλλινα ιαματικά 
νερά της φυσικής πισίνας μέσα στο δάσος που θα σας χαρίσει μια πρωτόγνωρη ευεξία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση  
 
ΗΜΕΡΑ  4η.ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΟΡΜΑ 
Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στη μεγαλοπρέπεια της φύσης που περιβάλλει τα Λουτρά 
Πόζαρ. Θεόρατα βράχια, άφθονα νερά, πλατάνια, ιτιές και καταρράκτες, ψηλές βουνοκορφές , πλακόστρωτα 
μονοπάτια, πεζούλια αλλά και δρομάκια, που εκτείνονται παράλληλα με τον θερμοπόταμο με το ζεστό νερό, 
αλλά και με το ποτάμι με το παγωμένο, γάργαρο νερό συνθέτουν το σκηνικό της γύρω παραδεισένιας 
περιοχής. Τα ιαματικά θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από 
τα βουνό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Αναζητήστε το ελιξίριο που θα σας 
χαρίσει αναζωογόνηση και τη μοναδική απόλαυση της χαλάρωσης φυσικού SPA στις θερμές πηγές των 
Λουτρών. Μετά θα μεταφερθούμε στο γειτονικό χωρίο Όρμα, ένα από τα ωραιότερα χωριά της Μακεδονίας, το 
οποίο διασχίζει ο Θερμοπόταμος. Χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με τα πέτρινα σπίτια, 
στις όχθες του ποταμού με τα μεγάλα πλατάνια και στην πανέμορφη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, το 
βράδυ  συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικο - Πρωτοχρονιάτικο εορταστικό πρόγραμμα. 
 
   



ΗΜΕΡΑ 5η.ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νομού Πέλλας, τη πόλη των νερών και των λουλουδιών με τις 
αστείρευτες φυσικές ομορφιές, Έδεσσα. Θα επισκεφθούμε το Πάρκο των καταρρακτών με τα αιωνόβια 
πλατάνια και τους μοναδικούς σε θέαμα φημισμένους καταρράκτες της Έδεσσας, που προξενούν δέος, καθώς 
τα νερά πέφτουν από ύψος 70 και πλέον μέτρων. Θα περπατήσουμε μέχρι το κάτω μέρος του μεγάλου 
καταρράκτη που λέγεται Κάρανος.  όπου υπάρχει ένα μικρό σπήλαιο, που αξίζει να το επισκεφθείτε 
(προαιρετικά). Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τη μαγευτική θέα στην καταπράσινη κοιλάδα μέχρι το 
χωριό Ριζάρι  και στην πόλη της Σκύδρας. Συνεχίζουμε για την γοητευτική πόλη ΝΑΟΥΣΑ που είναι χτισμένη 
μέσα σε απέραντους οπωρώνες στους πρόποδες του δασωμένου όρους Βέρμιο. Θα επισκεφθούμε το 
δροσερό Άλσος του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ όπου θα έχουμε χρόνο για να περπατήσουμε πλάι στο ποτάμι Αραπίτσα 
και στο καταπληκτικό δάσος με τα πανύψηλα πλατάνια. 
Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας που θα μας μεταφέρει σε περιοχές γεμάτες από φυσική ομορφιά, και θα μας 
χαρίσει εμπειρίες ξεχωριστές. Δασωμένα βουνά, εύφορες πεδινές εκτάσεις, παραδοσιακοί γραφικοί οικισμοί 
και χωριά, θα ικανοποιήσουν κάθε απαίτησή μας. Θα θαυμάσουμε τη λίμνη Βεγορίτιδα, μια από τις 
μεγαλύτερες και βαθύτερες λίμνες της χώρας που ανήκει στο δίκτυο NATURA και είναι γνωστή και ως λίμνη 
του Οστρόβου. και θα καταλήξουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Παλιού Αγ. Αθανασίου που έχει 
χαρακτηριστεί ως ή "Αράχωβα της Μακεδονίας" λόγω της κοσμικότητάς αλλά και της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του, που έχει διατηρηθεί αναλλοίωτος στο χρόνο, με όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ο οικισμός είχε εγκαταλειφθεί την δεκαετία του 1980, τα τελευταία 
όμως χρόνια, γνωρίζει σημαντική άνθηση ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρα 
(Καϊμάκτσαλαν). Θα περπατήσουμε στα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια με τα επιβλητικά σαλέ, τα πέτρινα 
οικήματα, παλιά, αναστηλωμένα και καινούργια, τα οποία λειτουργούν κυρίως ως γοητευτικοί ξενώνες και 
εστιατόρια διατηρώντας την παραδοσιακή φυσιογνωμία του τόπου και θα χαρούμε τη μοναδική θέα στο γύρω 
τοπίο και στα ενδιαφέροντα μονοπάτια που διέρχονται από τον ορεινό όγκο. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε ένα ακόμα φυσικό SPA στο βουνό. Το ελιξίριο των ζεστών 
ιαματικών πηγών μέσα στην ομορφιά του βουνού και τον καθαρό του αέρα θα σας χαρίσει αναζωογόνηση 
ευεξία και χαλάρωση καθώς το ζεστό νερό πέφτει πάνω σας. Διανυκτέρευση 
 
ΗΜΕΡΑ 6η ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Βεργίνα όπου θα επισκεφθούμε το διάσημο αρχαιολογικό χώρο με  τον τάφο 
του Φιλίππου και τους άλλους Μακεδονικούς βασιλικούς τάφους καθώς και το μουσείο με τους χρυσούς 
θησαυρούς των Μακεδόνων που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη του αείμνηστου Μ. Ανδρόνικου. 
Πορεία επιστροφής μας στον Πειραιά με ανάλογες στάσεις για ξεκούραση γεύμα και απογευματινό καφέ. 
Άφιξη, επιβίβαση και τακτοποίηση στο πλοίο. Αναχώρηση για το Ηράκλειο. 
 
ΗΜΕΡΑ 7η. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άφιξη στο Ηράκλειο το πρωί . 
 
 
 

 

 Περιλαμβάνονται: 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήριαΗράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο , Θέση Καμπίνα ΑΒ4.  

 Μεταφορές/περιηγήσεις με τουριστικό  κλιματιζόμενα πούλμαν 

 4 διανυκτερεύσεις: Μία διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη (ABC HOTEL 3*  ή παρόμοιο) και τρεις διανυκτερεύσεις 
στο 

 Λουτράκι Αριδαίας Hotel 3*   σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

 Πλούσια προγεύματα μπουφέ στα ξενοδοχεία 

 Το εορταστικό πρόγραμμα με παραδοσιακά εδέσματα και μουσική Τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 

 Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

 Ενημερωτικό υλικό. 

 Οι δύο Μεταφορές στο λιμάνι του Ηρακλείου  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

 Είσοδοι σε μουσεία και θεάματα, ό, τι δεν αναφέρεται καθόλου στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προτεινόμενο ή προαιρετικό.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι Παραπάνω τιμές ισχύουν για ελάχιστο αριθμό 35 ατόμων.  

Η τιμή για  παιδί από 5  – 12 ετών ισχύει όταν διαμένει σε δωμάτιο με 2 ενήλικες με έχει  όλες τις παροχές των ενηλίκων  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ : 
 Εγγραφές με προκαταβολή 50 € ανά άτομο το αργότερο έως 25 Ιουνίου  

Δεν περιλαμβάνει:  
 Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

 


