
Пожарски бани и 

Едеса, Гърция  

ПРОГРАМА: 
 

Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание, в 05:00 ч. от Начална спирка Перник, в 05:15 ч. от 

спирка “Бучински път” – Перник. Преминаване на ГКПП 

Кулата-Промахон. Почивка за кафе и ползване на тоалетна 

веднага след преминаване на граничния пункт. Пристигане в 

град Едеса. Посещение на паркът с водопадите. През града 

минава река Водас, захранваща два големи водопада. Покрай 

водопадите е построен приятен градски парк. Скалите зад 

единия от водопадите са образували интересна пещера. 

Пещерата не е голяма или по-точно това се отнася за 

общодостъпната част от нея. Влиза се срещу билет от 1 €. Пред 

пещерата има пътека, част от която минава точно зад горния от 

водопадите. Така човек може да застане зад шеметната водна 

струя и да се наслаждава на пръските и гледката. Пред втория 

водопад има изградено мостче, за наблюдение, но пръските там 

са много силни и препоръчваме да си носите дъждобран или 

дрехи за преобличане. Когато се разхождате по пътеките на 

водопада имайте предвид, че е много вероятно да са хлъзгави и 

стръмни. Престой в град Едеса около 1 час. Отпътуване към 

Пожарски бани. Лутраки Позар в Гърция, или както са известни 

още Пожарски бани, е природен феномен, който ще ви позволи 

да се отпуснете в горещ минерален извор насред широколистна 

гора, като само на метри от вас тече буйна река с леденостудена 

вода. Намира се в окръг Пела, родното място на Александър 

Велики, в подножието на планината Каймакчалан. Мястото е 



впечатляващо по много прични. Има горещи извори, басейни и 

дори реки с минерална вода. Наоколо има много както 

естествени, така и изкуствени водопади. Минералните извори 

извират от дълбочина 390 м и се създават от дъждовната вода, 

която навлиза в почвата на голяма дълбочина. Там те се 

загряват, изкачват се нагоре и постепенно се обогатяват с 

метали и други елементи. Температурата им е 37 градуса. 

Лечебните свойства на водата са полезни за заболявания на 

кръвоносната и дихателната система, ревматични, 

гинекологични и кожни болести. Водата е полезна и за терапия 

на черния дроб, бъбреците, жлъчката, храносмилателната и 

отделителната система. Днес освен естествените басейни, има и 

открит плувен басейн, както и СПА центрове. Входът за тях е 

символичен – между 2 и 5 евро. Тук, освен целебните свойства 

на водата, за оздравяването на организма способства и 

удивителната уютна атмосфера. Релефните особености, 

горещите и студени извори, гъстата растителност са 

природните компоненти, характеризиращи това място 

едновременно с уникалност и красота. Около минералните 

басейни има изградени кафенета и ресторанти. Свободно време 

за разходка, обяд и ползване на минералните басейни. Престой 

на Пожарски бани около 3 часа. Около 16:00/16:30 ч. 

отпътуване за България. Почивка за кафе и ползване на 

тоалетна на магазин “Free Shop” след преминаване на 

граничния пункт. Втора почивка с възможност за пазар на 

Кресна. Прибиране в градовете по маршрута късно вечерта. 

 

 

http://www.buspernik.com/

