One-day trip to Pella – Loutraki (Pozar) thermal spa
Saturday 26th November 2016

Meeting point: In front of the main entrance of the old
building of Philosophy Faculty
Meeting time: 08.30 a.m.
We will visit the new archaeological museum of Pella,
which opened in 2010 and replaced the old one. Pella is the
birthplace of Alexander the Great and it was built according to
the Hippodamian system. We will see the earliest floor mosaics
in Europe, which are unique samples of the wealth of the area,
as well as findings from public places, sanctuaries, cemeteries,
furniture and personal belongings of reach citizens.
We continue our tour to Loutraki (Pozar) thermal spa,
where we will have the opportunity to enjoy a swim at the
open-air swimming pool, which is supplied with water that
reaches the temperature of 37oC and has healing properties. Do

not forget to take with you your swimming suit, towel and flipflops.
Ιn the afternoon return to Thessaloniki.
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Ημερήσια εκδρομή στην Πέλλα – Λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ)
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Τόπος αναχώρησης: Μπροστά από την κεντρική είσοδο του παλιού
κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
Ώρα αναχώρησης: 08.30 π.μ.
Θα επισκεφθούμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Πέλλας,
το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2010 και αντικατέστησε το
παλαιότερο. Η Πέλλα είναι η γενέτειρα του Μέγα Αλέξανδρου και
έχει χτιστεί σύμφωνα με το Ιπποδάμειο σύστημα. Θα δούμε τα
αρχαιότερα επιδαπέδια μωσαϊκά της Ευρώπης, τα οποία είναι
μοναδικά δείγματα της ευημερίας της περιοχής, καθώς και
ευρήματα από δημόσια κτήρια, ιερά, νεκροταφεία, έπιπλα και
προσωπικά αντικείμενα εύπορων πολιτών.
Θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας στο Λουτράκι Πέλλας
(Λουτρά Πόζαρ), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
ένα μπάνιο στη μεγάλη εξωτερική πισίνα, η οποία τροφοδοτείται με
νερό, γνωστό για τις ιαματικές του ιδιότητες και η θερμοκρασία
του αγγίζει τους 37oC. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας μαγιό,
σαγιονάρες και πετσέτες.
Το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Μουσείο Πέλλας

Πισίνα & καταρράκτες

