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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Τα Λουτρά Λουτρακίου ή 
Λουτρά Πόζαρ, όπως είναι 
ευρέως γνωστά, αποτελούν 
έναν προορισμό που 
συνδυάζει αρμονικά δυο από 
τα βασικά στοιχεία της 
ελληνικής φύσης: λαξευμένη 
από το χρόνο γη και 
τρεχούμενο νερό που πηγάζει 
από έξι πηγές και φημίζεται 
για τις θεραπευτικές του 
ιδιότητες.



ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Σε απόσταση 13 χλμ. από την 
Αριδαία, σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία έκτασης 72 στρ. 
βρίσκονται τα Λουτρά 
Λουτρακίου. Πρόκειται για 
έναν τόπο με πλούσια 
βλάστηση, φυσική αρμονία και 
πολλές ξεχωριστές ομορφιές.

Το ιδιαίτερο αυτό τοπίο 
συνδυάζει την αγριάδα και το 
μεγαλείο ενός φυσικού 
θαύματος: μια χαράδρα έχει 
δημιουργηθεί σε ένα 
μεγαλοπρεπές βουνό, και μέσα 
της ρέει ο θερμοπόταμος
"Τόπλιτσας", σχηματίζοντας 
μικρούς καταρράκτες και ρηχές 
κοίτες στις όχθες. 



ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Ο θερμοπόταμος δημιουργείται 
από πηγές που αναβλύζουν σε 
υψόμετρο 360-390 μέτρων 
και δημιουργούνται από το 
νερό της βροχής που εισχωρεί 
στο έδαφος, φτάνει σε μεγάλο 
βάθος, κι αφού θερμανθεί 
ανεβαίνει ψηλότερα 
εμπλουτισμένο με μέταλλα και 
άλλα ευεργετικά συστατικά.



ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Στα Λουτρά υπάρχει επίσης το
«Σπηλαιοπάρκο». Το πάρκο
αποτελείται από σύμπλεγμα
17 σπηλαίων και
σπηλαιομορφών και τα
παλαιοντολογικά ευρήματα
που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό
τους είναι μάρτυρες της
κατοίκησης της περιοχής από
τη Νεολιθική Εποχή. Πολλά
από αυτά εκτίθενται στο
Φυσιογραφικό - Λαογραφικό
μουσείο των Λουτρών,
συνοδεία πλούσιου
φωτογραφικού υλικού.



ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
Στην ανατολική πλευρά της 
Αλμωπίας, συναντά κανείς τη 
Μονή Αρχαγγέλου, περίπου 40 
χιλιόμετρα δυτικά από το 
Λουτράκι. Εκτός από το 
ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, οι 
επισκέπτες μπορούν να 
θαυμάσουν τις σπάνιες 
τοιχογραφίες, αγιογραφημένες 
στα τέλη του 18ου αιώνα, με 
πρωτόγνωρες αναπαραστάσεις 
και λαϊκή τεχνοτροπία.



ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Λίγο έξω από το χωριό Άλωρο, σε
απόσταση 1000 περίπου
μέτρων, διασώζονται δυο βάθρα
της γέφυρας κι ένα τοξωτό
κομμάτι ανοίγματος 15 μέτρων.
Η παράδοση θέλει να έχει
κατασκευαστεί την εποχή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να
εξυπηρετεί τις ανάγκες
επικοινωνίας των κατοίκων των
οικισμών της τότε Αλμωπίας με
την Πέλλα και άλλες πόλεις του
μακεδονικού βασιλείου. Ο
επισκέπτης μπορεί να
επισκεφτεί το χώρο της γέφυρας
ακολουθώντας το δρόμο από το
Άλωρο για την Κρανιά. Πολύ
κοντά βρίσκονται και τα
ευρήματα του αρχαίου οικισμού.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στην είσοδο της Αριδαίας και 
δίπλα στο Δημαρχείο, λειτουργεί 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο 
κτίριο του παλαιού σιδηροδρομικού 
σταθμού. Κατά τη διάρκεια του 
1ου Παγκοσμίου Πολέμου, 
κατασκευάστηκε από συμμαχικά 
στρατεύματα το γνωστό τρένο της 
Καρατζόβας, με σκοπό να βοηθήσει 
τις μετακινήσεις και τον 
εφοδιασμό του στρατού. Το έτος 
2002, μετατρέπεται σε μουσείο 
φυσικής ιστορίας. Στις αίθουσες 
του εκτίθενται απολιθώματα που 
βρέθηκαν σε ανασκαφές στην 
Αλμωπία και άλλες περιοχές. 
Σημαντικά είναι τα εκθέματα 
απολιθωμένων οστών της 
αρκούδας των σπηλαίων που 
βρέθηκαν στα σπήλαια των 
Λουτρών.
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