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Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων
Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι
Αριδαίας-Πόζαρ,τα ιαματικά λουτρά, τα αξιοθέατα του γραφικού μας χωριού,
τις δραστηριότητες κατά την παραμονή σας εδώ καθώς και προτεινόμενα
καταλύματα.
Στόχος μας είναι να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε κάθε γωνιά του γραφικού
αυτού τόπου με τις ομορφιές που ξεδιπλώνονται σε κάθε βήμα, έτοιμες να
μείνουν για καιρό χαραγμένες στο μυαλό σας.
Νίτσης Χρήστος - Πρόεδρος σωματείου “ Οι Φιλόξενοι”

Διαμονή-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Στο Λουτράκι Αριδαίας - Πόζαρ, η επιλογή της διαμονής, της ψυχαγωγίας και
του φαγητού γίνεται μέσα από μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων. Προσφέρονται
ενοικιαζόμενα δωμάτια με μεγάλη δυνατότητα επιλογών. Τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια που προτείνει ο σύλλογός μας για την φιλοξενία των επισκεπτών είναι
νεόκτιστα, έχουν καλή αρχιτεκτονική, ανέσεις και σύγχρονη υποδομή.
Παραδοσιακά, επιπλωμένα δωμάτια και πολυτελή σύγχρονα συνθέτουν ένα
σκηνικό ονειρεμένο για όσες μέρες οι επισκέπτες αναζητήσουν την ηρεμία και
την χαλάρωση.

Τοποθεσία
Το Λουτράκι Αριδαίας- Ποζαρ είναι ένα από τα
πιο γραφικά και αυθεντικά χωριά του νομού
Πέλλας. Απέχει 13χλμ. από την Αριδαία, 20χλμ
από το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν
και 100χλμ. από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Αποτελεί ορμητήριο για πολλούς πεζοπόρους αλλά
και λάτρεις του σκι. Είναι γνωστό για τα περίφημα
ιαματικά λουτρά του από τους αρχαίους χρόνους
μέχρι σήμερα αλλά και για τις πολλές φυσικές
ομορφιές του.
Στο γραφικό αυτό χωριό η φύση και ο πολιτισμός
αποτελούν ευλογημένο καρπό της γης και
των ανθρώπων της. Ο Δήμος Αριδαίας, μέσω
της Δημοτικής Επιχείρησης και του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, οργανώνει
πολλές δραστηριότητες για όσους ζητούν κάτι
το διαφορετικό στις περιηγήσεις τους. Επίσης το
τουριστικό γραφείο πληροφοριών, στην είσοδο του
δήμου, παρέχει πληροφορίες για το τι θα κάνετε και
πού.

Δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και
διαμερίσματα Studios αποτελούν την σπονδυλική στήλη, την ραχοκοκαλιά του
τουριστικού καταλύματος στο Λουτράκι Αριδαίας.
Υπάρχουν καταλύματα δίπλα στην πλαγιά του βουνού, μέσα στο χωριό αλλά
και έξω απ΄αυτό, σε μέρη πολυσύχναστα ή και μακριά από την κίνηση και το
θόρυβο, με απλή ή με πολυτελή κατασκευή. Πολλά απ΄αυτά διαθέτουν αίθουσα
υποδοχής, καφετέρια, μπαρ, πισίνα, a/c, τηλεφωνικό κέντρο, περιποιημένος
εξωτερικούς χώρους και προσφέρουν άνεση στους επισκέπτες.

Δραστηριότητες
• Ορεινή πεζοπορία
• Ορειβασία
• Αναρρίχηση
• Ορεινή ποδηλασία - Mountain bike
• Πέρασμα ποταμού - Flyng fox
• Κατάβαση ποταμού με φουσκωτό (Rafting)
• Κατάβαση ποταμού με μονοθέσιο (Kayak)
• Ιππασία
• Ski - Snowboard - χιονοπαιχνίδια
• Οικολογικές περιηγήσεις
• Κυνήγι

Αξιοθέατα
• Το φαράγγι Ράμνο μπορ
• Τα σπήλαια των Λουτρών
• Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας
• Το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν
• Οι καταρράκτες στην Έδεσσα
• Το λαογραφικό Μουσείο Έδεσσας
• Το αρχαιολογικό Μουσείο στην Αρχαία Πέλλα

Ιαματικά Λουτρά
Από αρχαιοτάτων χρόνων τα ιαματικά λουτρά στο Λουτράκι Αριδαίας- Ποζαρ
φημίζονται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες καθώς και για το υπέροχο φυσικό τοπίο
στο οποίο βρίσκονται. Τα νερά των φυσικών ιαματικών πηγών είναι νερά που πηγάζουν
μέσα από πετρώματα, από βράχους και βγαίνουν από τα έγκατα της γης.
Προσφέρουν ιδανική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους. Οι χαλαρωτικές ιδιότητες του
νερού, το ιδανικό τοπίο καθώς και η άριστη φιλοξενία των κατοίκων, αποτελούν τα
καλύτερα συστατικά για ξεκούραστες διακοπές.
Πολλοί είναι και οι γιατροί που προτείνουν τα ιαματικά λουτρά για τους
ρευματισμούς,την ρευματοειδής αρθρίτιδα, την αρθρίτιδα,την περιαρθρίτιδα, την

οστεοαρθρίτιδα, τα οστεόφυτα, το αυχενικό σύνδρομο, την
κάκωσης της σπονδυλικής στήλης.
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυτή την εμπειρία στις ειδικά
διαμορφωμένες εσωτερικές πισίνες ή σε μια από τις ατομικές μπανιέρες. Επίσης σε
συνδυασμό με την φυσική ομορφιά του τοπίου μπορούν να απολαύσουν την εξωτερική
πισίνα, της οποίας το νερό της προέρχεται από τις ιαματικές πηγές καθώς και τις
εξωτερικές “φυσικές”μικρές πισίνες. Από τους ειδικούς κρουνούς που υπάρχουν στην
περιοχή μπορεί να γίνει και ποσοθεραπεία. H θερμοκρασία των ιαματικών λουτρών
στις πισίνες είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου περίπου.

Πιστεύουμε πως τώρα, μετά την μικρή ξενάγηση, θα είναι εύκολο να επιλέξετε
ως προορισμό το Λουτράκι Αριδαίας - Πόζαρ για τις διακοπές σας . Οι επιλογές
είναι πολλές και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Θεωρούμε
ότι το Λουτράκι Αριδαίας καλύπτει με επάρκεια όλες τις ανάγκες, τις επιθυμίες
και τις αναζητήσεις του σύγχρονου επισκέπτη.

		

					

Σας περιμένουμε!
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