
 Διάρκεια: 3,4 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 24,25/02 

 
 

Θεσσαλονίκη – Λουτρά Πόζαρ – Λίμνη Κερκίνη  

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1η μέρα: Αθήνα – Αμπελάκια – Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό έναν παραδοσιακό οικισμό του νομού Λάρισας τα Αμπελάκια. 
Είναι χτισμένα στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα, στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών 
και φημίζονται για την επεξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από 
την επεξεργασία του φυτού ριζάρι. Πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό και κατά την περιήγησή μας 

θα θαυμάσουμε καλοδιατηρημένα πετρόκτιστα αρχοντικά και παραδοσιακές πέτρινες βρύσες που 
φανερώνουν παλαιότερες εποχές δόξας, πλούτου και ακμής. Στο κέντρο του χωριού, στο 
αναστηλωμένο αρχοντικό του «Μολά» θα επισκεφτούμε το λαογραφικό και ιστορικό μουσείο με 
εκθέματα που αναπαριστούν την καθημερινότητα των Αμπελακιωτών. Επίσης θα επισκεφτούμε το 
αρχοντικό Σβάρτς το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοσμικά κτίρια του Ελλαδικού χώρου. 
Άρχισε να κτίζεται το 1778 ως κατοικία του προέδρου του Συνεταιρισμού των Αμπελακίων Γεωργίου 
Μαύρου Σβαρτς, ενώ υπήρξε και η έδρα του Συνεταιρισμού. Το αρχοντικό παραμένει ακόμη και 
σήμερα δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής υψηλής αισθητικής του 18ου αιώνα, με ξεχωριστές και 
εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Χρόνος για φαγητό, περίπατο και καφέ  και στην συνέχεια αναχώρηση 
για την Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας και ξεκούραση. Το βράδυ μας 
ελεύθερο & διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Βεργίνα – Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά – Νάουσα  
Πρόγευμα σε μπουφέ, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Βεργίνα, όπου θα 

ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, έναν από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Έπειτα εκ νέου 
αναχώρηση για να επισκεφτούμε, στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Βέρμιο, κοντά στο χωριό 
Καστανιά, την φημισμένη Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, το πνευματικό κέντρο του ποντιακού 
ελληνισμού και έναν από τους σπουδαιότερους Προσκυνηματικούς τόπους όλης της Ελλάδας. Η μονή 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ποντιακής καταγωγής συγγραφέα Φίλωνα Κτενίδη και του σωματείου 
«Παναγία Σουμελά», στην προσπάθεια αναβίωσης της ιστορικής ομώνυμης μονής που βρίσκεται στο 
όρος Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα, κατεστραμμένη πλέον από τους Τούρκους από το 1922. 
Έπειτα, θα επισκεφθούμε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της χώρας μας το άλσος του 
Αγίου Νικολάου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Νάουσας. Εδώ ένας περίπατος μέσα στο άλσος 
περνώντας κάτω από τεράστια, πολυετή πλατάνια και δίπλα στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού θα 
μας χαλαρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Χρόνος ελεύθερος για παραδοσιακό φαγητό στις ταβέρνες 
της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο & 
διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Λουτρά Πόζαρ – Έδεσσα  
Πρωινό και εξόρμηση 13 χλμ. από την Αριδαία στα Λουτρά Πόζαρ, όπου σε υψόμετρο 369 – 390 
μέτρων βρίσκονται οι ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας. Τα Λουτρά Πόζαρ είναι 
γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τόσο κατά την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, όσο και κατά 
την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Έπειτα αναχώρηση για την Έδεσσα όπου θα θαυμάσουμε τους 
πασίγνωστους καταρράκτες της και θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για περίπατο και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ αποκριάτικη βραδιά με φαγητό και μουσική 

σε επιλεγμένο εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 



4η μέρα: Θεσσαλονίκη (περιήγηση πόλης) – Παραλία Κατερίνης – Αθήνα 
Πρόγευμα και επιβίβαση στο πούλμαν για να πραγματοποιήσουμε περιήγηση της πόλης θαυμάζοντας 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για καφέ και νωρίς το μεσημέρι 
αναχώρηση για την παραλία Κατερίνης έχοντας ελεύθερο χρόνο για σαρακοστιανό φαγητό στα 
πολυάριθμα εστιατόρια της πόλης. Έπειτα αναχώρηση για την Αθήνα όπου θα φθάσουμε νωρίς το 
βράδυ έχοντας σύντομες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. 
 
 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Early Booking: 
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 02/02 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα 
προσαυξηθούν περίπου 15% 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
 Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας (El Greco 3* ή Holiday Inn 5*) με 

πρωινό σε μπουφέ 
 Αποκριάτικη βραδιά με φαγητό και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στις 26/02 
 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας από επίσημο ξεναγό 
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
 Αρχηγός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φιλοδωρήματα 

 Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους 
 Φαγητά & ποτά εκτός των ρεβεγιόν 
 Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ για το El Greco & 4€ για το Holiday Inn το δωμάτιο ημερησίως 
 
 
Σημείωση: 
 Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 
 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

Τύπος Δωματίου 
El Greco 3* Holiday Inn 5* 

3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 

Δίκλινο 165 € 219 € 175 € 235 € 

3ο άτομο ενήλικας 119 € 149 € 129 € 165 € 

3ο άτομο παιδί έως 6 95 € 110 € 95 € 110 € 

3ο άτομο παιδί 7 - 12 115 € 149 € 129 € 165 € 

Μονόκλινο 215 € 295 € 249 € 349 € 


