
 

Ιστορικό Σκρα – Γαλάζια Λίμνη (184χλμ) 
28/10 

  Αναχϊρθςθ από τα γραφεία μασ ςτισ 8:00 το πρωί με προοριςμό το ιςτορικό Σκρα. Είναι ζνα μικρό χωριό 
ςτα βορειοδυτικά του νομοφ Κιλκίσ. Οι κάτοικοι του Σκρα αγωνίςτθκαν για τθν ελευκερία και τθν ζνωςθ 
με τθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια του Μακεδονικοφ Αγϊνα.  Σπουδαίοι Μακεδονομάχοι από το Σκρα ιταν 
ο Δθμιτριοσ Παπαγεωργίου, ο Αναςτάςιοσ Σταυρίδθσ και ο Ακανάςιοσ Τςζμπθσ. Το χωριό πιρε το όνομα 
του από τθν κοντινι κορυφι Σκρα ντι Λζγκεν (που ςθμαίνει ςτα βλαχομογλενίτικα Λίκνο εκ Βράχων), όπου 
διεξιχκθ θ Μάχθ του Σκρα μία από τισ ςθμαντικότερεσ μάχεσ του Μακεδονικοφ Μετϊπου κατά τον Α' 
Παγκόςμιο Πόλεμο. Στάςθ για καφζ και επίςκεψθ ςτο Μακεδονικό μουςείο.  
 Στθ ςυνζχεια κα πάμε ςτουσ καταρράκτεσ και ςτθν γαλάηια λίμνθ για πεηοπορία μζςα ςε ζνα εκπλθκτικό 
μονοπάτι που το  πράςινο κυριαρχεί. Προχωρϊντασ κα ςυναντιςουμε ζνα ειδυλλιακό υδάτινο 
ςφμπλεγμα από ρυάκια , που ςχθματίηουν καταρράκτεσ και τα νερά τουσ καταλιγουν ςε μια πανζμορφθ 
λίμνθ μζςα ςτθν καταπράςινθ βλάςτθςθ. Οι καταρράκτεσ του Σκρα και θ μικρι «Σμαραγδζνια λίμνθ»  ςτο 
ςθμείο που βρίςκονται οι καταρράκτεσ κυριαρχεί ο αςβεςτόλικοσ και το ρζμα με τα χρόνια ζχει ςμιλζψει 
τθν πζτρα, δθμιουργϊντασ ζνα όμορφο τοπίο. Το ρζμα ςυναντά τθν λίμνθ, τα νερά πζφτουν από τα 6 
μζτρα, ςχθματίηοντασ από πίςω τουσ μια μικρι ςπθλιά, με λεπτοφσ ςταλακτίτεσ να κρζμονται από τθν 
οροφι του βράχου. Η λίμνθ ςε βάκοσ περίπου 4 μζτρα, οφείλει τα γαλαηοπράςινα νερά τθσ ςε 
απολικωμζνουσ οργανιςμοφσ που βρίςκονται ςτο πυκμζνα τθσ. Αυτό το μαγευτικό τοπίο οδιγθςαν τθν 
λαϊκι παράδοςθ ςτθ δθμιουργία κρφλων με νεράιδεσ και ξωτικά.  
Αφοφ ολοκλθρϊςουμε τθν περιιγθςθ μασ, κα επιςκεφκοφμε ταβζρνα τθσ περιοχισ για προαιρετικό 
φαγθτό. Αργότερα κα πάρουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ, υπολογίηοντασ τθν άφιξθ μασ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ το βράδυ. 
 

                                                      ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10ευρώ 

Αναχωρήςεισ  

 

Από Θεςςαλονίκη:  

 08:00 Τοφμπα, Γιπεδο ΠΑΟΚ – Θφρα 1 

 08:15 Πλατεία Αριςτοτζλουσ, Εγνατία – Άγαλμα Βενιηζλου 

 08:30 Εφοςμοσ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 130 

 Από Ν. Μουδανιά:  07:00 Κλειςτό Γυμναςτιριο (Επιβάρυνςθ 3 €) 

 Από Άθυτο:  06:30 Κεντρικά Γραφεία Μax Travel(Επιβάρυνςθ 5 €) 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται :                                               

 Μεταφορά με επιςτροφι                                  

 Συνοδόσ γραφείου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

 ΦΠΑ 

Στην τιμή  δεν περιλαμβάνεται : Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό, προτεινόμενο ι εξ ιδίων. 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – νόςηςησ  

ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  

  

 


