
14-15/1 Βέροια – Λουτρά Πόζαρ – Έδεσσα – 
Πάρκο Αγίου Νικολάου Νάουσα

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 90,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189       06:30 π.μ.

To Papakonstantinou Travel σας ταξιδεύει σε ένα απολαυστικό διήμερο αναζωογόνησης και ευεξίας στα 
ιαματικά Λουτρά Πόζαρ.

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

1 ημέρα : Πάτρα - Άλσος Αγίου Νικολάου - Έδεσσα

06:30 π.μ. αναχώρηση από το γραφείο μας. Στάση για καφέ έξω λίγο πριν τα Ιωάννινα. Συνεχίζουμε και 
μέσω Εγνατίας Οδού φθάνουμε στη Βέροια. Εκεί θα έχουμε στάση για σύντομο περίπατο και καφέ στο 
κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Νάουσα, όπου θα απολαύσουμε το μεσημεριανό 
μας φαγητό στο άλσος του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα φυσικό πάρκο μέσα σε μία καταπράσινη 
έκταση με μεγάλα πλατάνια, την οποία διασχίζει το ποτάμι Αραπίτσα. Επόμενος σταθμός μας η Έδεσσα.

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εδώ θα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό 
θέαμα στο περίφημο πάρκο των ορμητικών καταρρακτών, να περπατήσουμε στην παραδοσιακή 
συνοικία Βαρόσι καθώς και να γνωρίσουμε την πόλη με τους γραφικούς πεζόδρομους και τα όμορφα 
καφέ και εστιατόρια.  Διανυκτέρευση.

2 ημέρα : Λουτρά Πόζαρ - Βέροια - Πάτρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε 
και να διαπιστώσουμε τις ευεργετικές και χαλαρωτικές ιδιότητες των νερών που αναβλύζουν από τις 
θερμές πηγές. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε το μπάνιο σας στη μεγάλη εξωτερική φυσική πισίνα, ή 
σε κάποια από τις εσωτερικές πισίνες που διαθέτει ο χώρος. 

Το πιο πολυτελές πρόγραμμα για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι!
H Πρό(σ)κλησή μας… η επιλογή σας!
Πλούσιες περιηγήσεις και ξεναγήσεις για να γνωρίσετε τα διασημότερα αξιοθέατα!
Όλες μας οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο πολυτελών λεωφορείων,  
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.

https://papakonstantinou-travel.gr/product/14-15-1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%81%ce%ac-%cf%80%cf%8c%ce%b6%ce%b1%cf%81-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://papakonstantinou-travel.gr/product/14-15-1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%81%ce%ac-%cf%80%cf%8c%ce%b6%ce%b1%cf%81-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85/


Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Βέροια  όπου θα πραγματοποιήσουμε στάση για 
μεσημεριανό φαγητό ή καφέ. Από εκεί αναχωρούμε για Πάτρα με ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν για 
ξεκούραση.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Τι θα δούμε

Βέροια, Έδεσσα, Λουτρά Πόζαρ, Νάουσα, Πάρκο Αγίου Νικολάου

Περιλαμβάνονται 

Πολυτελές Λεωφορείο

Δωρεάν wifi on board

Κλιματισμός

TV on board

Έμπειρος συνοδός εκδρομής

Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μια διανυκτέρευση στην Έδεσσα Ξενοδοχείο Αιγαί 4*
Πρωινό

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

https://papakonstantinou-travel.gr/product-tag/%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%b9%ce%b1/
https://papakonstantinou-travel.gr/product-tag/%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/
https://papakonstantinou-travel.gr/product-tag/%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%81%ce%ac-%cf%80%cf%8c%ce%b6%ce%b1%cf%81/
https://papakonstantinou-travel.gr/product-tag/%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1/
https://papakonstantinou-travel.gr/product-tag/%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%bf%cf%85/

