
 

 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ  

 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και τηρoύμε αυστηρά κάθε 
υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : KYΡΙΑΚΗ , 14/11/2021. 
   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  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 25  ευρώ  κατά / άτομο. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά με πολυτελές, ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , με την πολυετή εμπειρία 
του οδηγού μας. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.Δ 339/11-9-96) , σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
 
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά την διαδρομή . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. Δεν 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. 

 
 

 
Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 

 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 
 

 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
διέπονται από το κράτος. 

 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την 

τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου.  Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού 
αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς 
απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 
 
 
 
 
 

 

       Pamvotis Travel ΙΚΕ- Γραφείο Γενικού Τουρισμού         
Ν. Ζέρβα 7-9,   45332   Ιωάννινα   

Τηλ.: 26510-34774 Fax: 26510-37779    
www.pamvotistravel.gr      pamvoioa@otenet.gr 


