ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΑΡΙ∆ΑΙΑ

**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 15/11/20.
Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στην Ακαδηµία και αναχώρηση στις
07:30 µέσω Εγνατίας Οδού. Με ενδιάµεση στάση για καφέ, άφιξη Λουτρά Πόζαρ,
όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας στην γνωστή λουτρόπολη για να
απολαύσετε τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαµατικών νερών (θεραπευτικών χαλαρωτικών). Η περιοχή είναι χτισµένη στις όχθες του θερµοπόταµου που
διασχίζει την περιοχή. Τα ιαµατικά, θερµά νερά, µε σταθερή θερµοκρασία 37οC,
αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δηµιουργούν ένα
εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Εκεί µπορείτε να κάνετε το µπάνιο σας
στις µικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη ή στη µεγάλη πισίνα καθώς επίσης
να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη παροχή λουτρών όπως το χαµάµ. Στη
συνέχεια αναχώρηση για την Αριδαία, φηµισµένη κωµόπολη, όπου το όνοµά της
οφείλεται στην οµώνυµη αρχαία πόλη της Αλµωπίας. Γνωριµία µε την πόλη και
χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για
επιστροφή στην πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την
υπέροχη εκδροµή µας.
ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 25 ΕΥΡΩ / ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Μεταφορά µε πολυτελές, ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας , µε την
πολυετή εµπειρία του οδηγού µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆ 339/11-9-96) , σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε.
-Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
• Χρήση εξωτερικής πισίνας : 3€
• Χρήση καταρράκτη : 2€
• Χρήση πριβέ εσωτερικής πισίνας : 13€
• Η διάρκεια των χαµάµ είναι 30 λεπτά. ∆εν µπορείτε να κάνετε συνεχόµενα
πάνω από µια φορά .
• Τα Λουτρά λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο
• Θα πρέπει να πάρετε τις δικές σας πετσέτες και µπουρνούζια
• Επειδή η ζήτηση στις εσωτερικές πισίνες είναι αυξηµένη, καλό θα είναι να
επικοινωνείτε προηγουµένως µε τα γραφεία των Λουτρών για να κάνετε
κράτηση της πισίνας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο
τηλέφωνο 2384 0 91300.
Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού
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