
 

 

 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΝΥΜΦΑΙΟ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΔΕΣΣΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ  

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31/12/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (291 χλμ). 
     Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση από την Ακαδημία  
μέσω Εγνατίας Οδού. Με ενδιάμεση στάση για καφέ, άφιξη στο αλπικό στολίδι της Φλώρινας το Νυμφαίο.  
Η Κοινότητα βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μέτρων στο όρος Βίτσι, μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλου 
φυσικού κάλους. Η αμφιθεατρική του θέση στο βουνό δίνει στον επισκέπτη την δυνατότητα να αγναντεύει 
κάθε άκρη του χωριού, καθώς και το γύρω γεωφυσικό τοπίο με τις πλατιές λίμνες, όπως η Βεγορίτιδα. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον Αρκτούρο, διανύοντας για περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά ένα πέτρινο 
μονοπάτι στο οποίο οι αντικριστές οξιές που γέρνουν για να αγκαλιάσουν η μία την άλλη δημιουργούν 
ένα ρομαντικό μονοπάτι που δεν θες να τελειώσει ποτέ. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Λουτράκι 
Αριδαίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση, είτε για να 
απολαύσουμε τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών νερών (θεραπευτικών - χαλαρωτικών). Τα Λουτρά 
Πόζαρ (Λουτρακίου) απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν. 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. Για ρεβεγιόν, σας προτείνουμε νυχτερινό μαγαζί με ζωντανή 
μουσική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 01/01/22, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ( 112 χλμ). 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας ή 
Καϊμακτσαλάν, όπως αλλιώς είναι γνωστό και βρίσκεται στο όρος Βόρας, το τρίτο υψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας και οι πίστες του αναπτύσσονται σε υψόμετρο 2.050 έως 2.524 μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πολλοί αποκαλούν το Καϊμακτσαλάν, η ΄΄Αράχοβα του Βορρά΄΄ λόγω του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα 
του αλλά και των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ελεύθερος χρόνος 
για να απολαύσετε τα χειμερινά σπορ. Στη συνέχεια αναχώρηση, κάνοντας στάση για φαγητό στο γραφικό 
χωριό Άγιος Αθανάσιος το οποίο θεωρείται ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Ελλάδας. 
Επιστροφή στο Λουτράκι Αριδαίας και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 

 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 02/01/22, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (332 χλμ).        
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νομού Πέλλας, την 
Έδεσσα. Η πόλη αυτή είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου με ωραία θέα προς τον κάμπο, 
άφθονο πράσινο και πολλά νερά. Δεν θα μπορούσε να λέγεται πόλη των νερών χωρίς τους περίφημους 
Καταρράκτες τους μεγαλύτερους σε όλα τα Βαλκάνια οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη βράχου σε ένα 



μοναδικό γεωπάρκο σμιλεμένο από το νερό που λέγεται ‘φρύδι της πόλης’ με 12 καταρράκτες. Οι δύο 
είναι μεγάλοι, ορατοί, επισκέψιμοι και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα της δύναμης της φύσης 
δημιουργώντας τον μύθο της υδάτινης πολιτείας. Επίσης στο πάρκο στον χώρο των καταρρακτών, 
συναντούμε το εκκλησάκι της Αναλήψεως. Παραμονή για καφέ στην πόλη της Έδεσσας και συνεχίζουμε 
το οδοιπορικό μας για τη Φλώρινα, μια πόλη με γοητευτική ατμόσφαιρα. Ο ποταμός Σακουλέβας, τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά, η παλιά αγορά και τα σπουδαία μουσεία, την καθιστούν μια ιδανική πρόταση 
για επίσκεψη. Παραμονή για φαγητό και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας, με 
έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

                                  ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και 
θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των 
πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :       € / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με 
την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδαίας, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, με 
πρωινό. 
- Τοπικό φόρο διαμονής. 
- Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο στο πρόγραμμα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

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 IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


