ΥΡΗΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Ε.Δ.Ε. ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΜΩΠΙΑ (27-3-2016)
Αγαπηηέ ζςνάδελθε & θίλε ηεο Ελληνικήρ Δαζολογικήρ Εηαιπείαρ (Ε.Δ.Ε.),
θαη’ αξρήλ έλαο θάκελορ ενημέπυζηρ ζα ζαο πεξηκέλεη ζην θάζηζκα ζαο κέζα ζην ιεσθνξείν! Ο
θάθεινο απηόο ζα πεξηέρεη πινύζην ηππσκέλν θαη ειεθηξνληθό πιηθό ελεκέξσζεο γηα ηελ πεξηνρή
επίζθεςεο.

Εηθόλα 1,2,3: Δηαδξνκή κεηαμύ Θεζζαινλίθεο-Αξηδαίαο θαη Λνπηξώλ (Google map) θαη άπνςε από
ηνλ ρείκαξξν Λνπηξώλ κε ηα θξάγκαηα ζηελ θνίηε ελώ δεμηά ην κνλνπάηη πεξηπάηνπ
Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κεηά από ηελ επίζκετη ηηρ ξςλοβιοηεσνίαρ ζηην
Απιδαία κε ππνδνρή από ηνπο ζπλαδέιθνπο καο από ην Δαζαξρείν Αξηδαίαο, ζα επηζθεθζνύκε
(πεξπαηήζνπκε) ζην θαξάγγη ησλ Λνπηξώλ γη απηό ζα ρξεηαζηεί θαηάιιειε έλδπζε (παπνύηζηα) θαη
ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο αδηάβξνρα/νκπξέια.
Φζάλνληαο ζην ρώξν ησλ Λνπηξώλ ζα πξνεγεζεί ξενάγηζη ζηο Μοςζείο από ππάιιειν ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Λνπηξαθίνπ θαη ζα αθνινπζήζεη ε πνξεία κέζα ζην θαξάγγη.
Η εθθίλεζε ηεο ποπείαρ μέζα ζηο θαπάγγι ηυν Λοςηπών γίλεηαη από ην ρώξν πίζσ από ην
θνιπκβεηήξην κεηά από κηα ζύληνκε ελεκέξσζε & νδεγίεο από ηνπο ζπλνδνύο (ζπλαδέιθνπο). Με
πξννξηζκό ην πξώην θξάγκα (θαηαξξάθηε) ην νπνίν απέρεη κόιηο 30 ιεπηά, αθνινπζνύκε ην
πιαθόζηξσην κνλνπάηη (κε ζήκαλζε) κηθξήο-ήπηαο δπζθνιίαο δίπια ζην ρείκαξξν. Η παξόρζηα
βιάζηεζε απνηειείηαη θπξίσο από πιαηάληα, ελώ ζπνξαδηθά πξνο ην εζσηεξηθό εκθαλίδνληαη ηηηέο,
ζθιήζξν θαη ζηε βάζε ηνπ πξαλνύο καπξόπεπθα, γαύξνπο θαη νζηξηά. Σε νξηζκέλα ζεκεία είκαζηε
ππνρξεσκέλνη – κεηά ηελ πξώηε ζηάζε ζην θξάγκα (θαηαξξάθηε) – λα βαδίδνπκε πξνζεθηηθά ν
έλαο πίζσ από ηνλ άιιν κέζα ζε ζηελό κνλνπάηη επάλσ ζηελ πιαγηά (απνκαθξπλόκελνη από ηελ
θνίηε). Σ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δηαπηζηώλνπκε όηη θηλνύκαζηε κέζα ζηε δώλε ηεο δξπόο κε είδε
όπσο ε ρλνώδεο δξπο, ν νμύθεδξνο, καπξόπεπθα θά. Πεξλώληαο δίπια από βξάρνπο αμίδεη λα
πξνζέμεηε ηα ραζκόθπηα πνπ ηώξα αλζίδνπλ όπσο ε ζαμηθξάγθα θαη ε ξακόληα (κεηαπαγεηώδεο).
Η επηζηξνθή κεηά από ηελ άθημε, είηε από ηνλ πξώην πξννξηζκό (δηάξθεηαο 30 ιεπηώλ), είηε από
ηνλ δεύηεξν πξννξηζκό (δηάξθεηαο 60 ιεπηώλ), πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ίδηα πξνζνρή.
Επηζηξέθνληαο από ην θαξάγγη αθνινπζεί ην λοςηπό ζε κηα από ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο:
 ζην θνιπκβεηήξην (2 Επξώ/άηνκν)
 ζηνλ θαηαξξάθηε (έμσ / κέζα ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο) (2 Επξώ/άηνκν)
 ζηηο νκαδηθέο (κέρξη 10 άηνκα κε 4 Επξώ/άηνκν)



αηνκηθέο (πξνϋπόζεζε θξάηεζεο από ηελ πξνεγνύκελε ειεθηξνληθά ή ηελ ίδηα εκέξα ζην
23840-9130 κε ρξέσζε 13 Επξώ/2 άηνκα).

Αθνινύζσο ηο γεύμα κπνξεί λα γίλεη ζην εζηηαηόξην (ζην ρώξν) ησλ ινπηξώλ, όπνπ ππάξρεη
δπλαηόηεηα πιήξνπο γεύκαηνο κε πνιιέο επηινγέο (βι. Πίλαθα = Tηκνθαηάινγν).

ΠΡΟΦΟΡΑ!!!
ΜΕΝΟΤ
 ΜΠΘΦΣΕΚΘ-ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΘΛΕΣΟΠΑΝΕΣΑ
 ΥΟΘΡΘΝΗ-ΜΠΡΘΖΟΛΑ ΥΟΘΡΘΝΗ-ΝΘΣΕΛ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
 ΛΟΤΚΑΝΘΚΟ ΥΧΡΘΑΣΘΚΟ-ΚΟΝΣΟΟΤΒΛΘ ΓΟΤΡΟΤΝΟΠΟΤΛΟ ΣΗ ΓΑΣΡΑΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
 ΚΛΕΦΣΘΚΟ
ΑΛΑΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
 ΜΑΡΟΤΛΘ-ΠΘΚΑΝΣΘΚΗΑΓΓΟΤΡΟΝΣΟΜΑΣΑ

ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΕΝΑ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
 ΦΕΣΑ –ΦΛΧΡΘΝΗ - ΠΑΣΑΣΕ ΣΗΓΑΝΘΣΕΣΖΑΣΖΘΚΘ ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΘΑ ΣΗΓΑΝΘΣΑ - ΜΕΛΘΣΖΑΝΕ
ΣΗΓΑΝΘΣΕ
ΠΟΣΑ
 ΚΡΑΘ 500gr ανα 2 αηομα
 ΜΠΤΡΑ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
 ΚΑΡΑΦΑΚΘ ΣΘΠΟΤΡΟ
 ΑΝΑΦΤΚΣΘΚΑ
** ζηιρ ζαλάηερ και ηα μαγειπεςηά σπηζιμοποιούμε εξηπά
παπθένο ελαιόλαδο Α
Σιμή …12 ευρώ ατομο

Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ εκπηζηνζύλε ζαο … ζηε δαζηθή νηθνγέλεηα!
Γηα ην Δ.Σ. ηεο Ε.Δ.Ε
Ο Πξόεδξνο
Ν.Γξεγνξηάδεο 6977 998777
Γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:www.forestry.gr / Facebook: Ελληνική Δασολογική Εταιρεία - Hellenic Forestry
Society
http://www.loutrapozar.net/

