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ΠΑΣΧΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ & ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΕΔΕΣΣΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
στο φιλόξενο PARADOSIAKO HOTEL

ΑΝΑΧ. 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αθήνα - Λουτρά Πόζαρ : Αναχώρηση το πρωί για Λαμία στάση, επί του δρόμου για καφέ. Κατόπιν για την
Παραλία Πλαταμώνα, στάση για γεύμα, συνεχίζουμε για την Μακεδονία, Λουτράκι Αριδαίας και το ξενοδοχείο μας Paradosiako
Hotel, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο με
νηστήσιμα εδέσματα. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Λουτρά Πόζαρ – Άγιος Αθανάσιος Καιμάκτσαλαν : Μετά το πρωινό εξόρμηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ,
στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν. Στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή με τα ιαματικά, θερμά νερά
τα οποία έχουν σταθερή θερμοκρασία 37 βαθμών θα έχουμε την ευκαιρία όσοι επιθυμούμε να γευθούμε τις ευεργετικές τους
ιδιότητες (θεραπευτικές-χαλαρωτικές). Παραμονή μέχρι το μεσημέρι. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τον διατηρητέο οικισμό
του Παλαιού Αγίου Αθανάσιου, με την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική και την εκπληκτική θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα
στις πλαγιές του Καιμακτσαλάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε σε κατανυκτική
ατμόσφαιρα την λειτουργία της Ανάστασης του Χριστού και στη συνέχεια θα έχουμε το Αναστάσιμο δείπνο όπου θα
απολαύσουμε και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και τα άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ, Έδεσσα – Καταρράκτες Εδέσσης : Σήμερα Πάσχα! Γιορτή Αγάπης, Ανάστασης & Ορθοδοξίας! Χρόνια
Πολλά!!!. Θα έχουμε αργά το πρωινό μας και θα παραμείνουμε στο ξενοδοχείο μας, που από νωρίς ψήνονται τα αρνιά και θα
προσφέρεται ούζο με μεζέδες. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα με Ζωντανή μουσική
και χορό. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την πόλη της Έδεσσας, όπου θα αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης ομορφιάς και θα
θαυμάσουμε τον Καταρράκτη «Κάρανο». Το ενδιαφέρον σας θα τραβήξουν επίσης τα αμέτρητα κανάλια με τις μικρές
γεφυρούλες που τη διασχίζουν, το γραφικό ιστορικό κέντρο, γνωστό και ως συνοικία Βαρόσι με τα κτήρια χαρακτηριστικής
μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, ο χτισμένος το 14ο αιώνα ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Κανναβουργείο (εδώ κάποτε
γινόταν επεξεργασία κάνναβης για την παραγωγή σκοινιών), τα ερείπια παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών ναών, καθώς και τα
καταπράσινα πάρκα της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ, Σχολή Αριστοτέλη – Παναγία Σουμελά – Αθήνα : Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την σχολή του
Αριστοτέλη, (ατομικά έξοδα) ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Νάουσας σε απόσταση 2 χλμ από το κέντρο της πόλης. Η
σχολή ιδρύθηκε στο Νυμφαίο (ιερό αφιερωμένο στις Νύμφες των νερών), κοντά στην πόλη Μίεζα. Στην συνέχεια αναχωρούμε
για το καταπράσινο όρος Βέρμιο για προσκύνημα στην πασίγνωστη Παναγία Σουμελά, Ιερά Μονή που ιδρύθηκε από Πόντιους
από το ομώνυμο μοναστήρι του Πόντου. Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και
καφέ καθοδόν.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ : Το Paradosiako Hotel βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού

Λουτράκι, σε κοντινή απόσταση από τα γνωστά Λουτρά Πόζαρ. Ζεστό και φιλόξενο καταφύγιο τους χειμερινούς
μήνες, κατασκευασμένο απο ξύλο και παραδοσιακή πέτρα της περιοχής.Το ξενοδοχείο προσφέρει μεταξύ άλλων
δωρεάν ποδήλατα, διαθέτει κήπο κοινόχρηστο lounge και δωρεάν wifi . Τα δωμάτια του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ντουλάπα.Το κατάλυμα σερβίρει καθημερινά μπουφέ πρωινού. Το Ξενοδοχείο μας
διαθέτει αίθουσα πρωινού, cafe bar, εστιατόριο με παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής μας καθώς επίσης και κλειστή
αίθουσα 700 ατόμων για δεξιώσεις και χορούς.Μια διαφορετική πρόταση σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της
Ελλάδας, ποιότητα στη φιλοξενία, οικογενειακό περιβάλλον, αναλυτικά προγράμματα Λουτρών, μασάζ.
Τιμή συμμετοχής:

210€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
➢ Εκδρομές, περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
➢ Διανυκτερεύσεις στο Paradosiako hotel 3*s, στα Λουτρά Πόζαρ
➢ Πρωινά σε μπουφέ
➢ Πλούσια ημιδιατροφή
➢ Αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή μουσική στην θέση της ημιδιατροφής
➢ Προ-εορταστικό ουζάκι με μεζέδες
➢ Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής, Φπα, Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Δημοτικός Τουριστικός φόρος

