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Έδεσσα - Δρόμοι του Νερού 

Ελάτε στον πυρήνα του νερού της πόλης, όπου όλα ξεκίνησαν πριν από 3000 χρόνια. Καταρράκτες 
της Έδεσσας, Γεωπάρκο & Πάρκο Καταρρακτών της Έδεσσας. Απολαύστε τις γοητευτικές γωνίες και 
τις πλατείες κρυμμένες στην αρχαία ακρόπολη και τα  σοκάκια της και την αίσθηση του τρόπου ζωής 
της πόλης της Έδεσσας με την βοήθεια του οικοξεναγού μας. Από τους αρχαίους Έλληνες, στους 
Ρωμαίους, Βυζαντινούς στο σήμερα, οι κάτοικοι έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους σε αυτές τις πέτρες 
και η ιστορία είναι εδώ για να την διαβάσετε με την ψυχή και τα μάτια σας. Το νερό ως πηγής ζωής, 
δύναμης και καταστροφής. 
Οι καταρράκτες της Έδεσσας, Η Έδεσσα ονομάζεται "πόλη των νερών" (814πχ), λόγω των 
περίφημων καταρρακτών - τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Υπάρχουν δώδεκα καταρράκτες εκ των 

οποίων δύο είναι επισκέψιμοι και οι οποίοι προσφέρουν μια 
μοναδική ατμόσφαιρα της δύναμης της φύσης. Αξίζει να αισθανθεί 
κανείς πώς είναι να είσαι κάτω από τον καταρράκτη. 
Υπαίθριο Μουσείο Νερού. Σε μικρή απόσταση από το πάρκο των 
Καταρρακτών συναντάμε την παλιά βιομηχανική υδροκίνητη ζώνη 
της Έδεσσας, γνωστή ως περιοχή των Mύλων. Είναι ένα διαδραστικό 
μουσείο αφιερωμένο σε όλες τις μορφές χρήσης του γλυκού νερού.  
Εκεί θα επισκεφθείτε το Ενυδρείο – Ερπετάριο, τον Μύλο των 
Γεύσεων, τον Μύλο του Νερού & των 5 αισθήσεων και το ηλιακό 
ρολόι. 
Βαρόσι  (Αρχαία Ακρόπολη, Παλιά πόλη της Έδεσσας), η ακρόπολη 
της αρχαίας Έδεσσας, Βαρόσι, γνωστό ως «το κάστρο μέσα στο 
νερό" χάρη στη μοναδική του θέση πάνω στο βράχο με θέα τις 
πολύχρωμες κοιλάδες της Πέλλας. 
 Λαογραφικό Μουσείο της Έδεσσας, Το μουσείο στεγάζεται σε ένα 

σπίτι στο Βαρόσι & έχει 3 ορόφους με εκθέματα που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή των υδάτων 
της Μακεδονίας στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Βυζαντινές Εκκλησίες (καθεδρικός ναός 14

ος
 αι), Οι Προσκυνηματικές περιηγήσεις φέρνουν τους 

ανθρώπους πιο κοντά στο Θεό. Η υπέροχη φύση του νερού της Έδεσσας είναι συνυφασμένη με την 
ευλογία του Θεού. Από τους αρχαίους Θεούς, κάθε βράχος, κάθε πέτρα, σε κάθε δρόμο, η φυσική 
και η πολιτιστική κληρονομιά μας είναι όλοι οι δρόμοι προς την πνευματική εξύψωση ... ένα ταξίδι 
του νερού μέσα στο χρόνο. 

 
 

 

1 .Μύλος των Γεύσεων: Γενική είσοδος 2.00€ 
 έκπτωση σε group 20% (minimum 20 άτομα) 
2. Ενυδρείο Ερπετάριο: Γενική είσοδος 2.00€ 
έκπτωση σε group 20% (minimum 20 άτομα) 
3. Μύλος του Νερού & των 5 Αισθήσεων:  Γενική είσοδος 2.00€ 
έκπτωση σε group 20% (minimum 20 άτομα) 
4. Λαογραφικό Μουσείο:  Γενική είσοδος 2.00€ 
έκπτωση σε group 20% (minimum 20 άτομα) 
5. Κολυμβητήριο Έδεσσας:  Γενική είσοδος 2.00€ 
έκπτωση σε group 20% (minimum 20 άτομα) 
6.  Ερμηνεία & Ανάδειξη Περιηγητικής Διαδρομής "Οι Δρόμοι του 
Νερού": Κόστος κατ’ άτομο 1.00€ (minimum 20 άτομα) 
 
- Παιδιά κάτω των 6 ετών συνοδευόμενο από ενήλικα: Δωρεάν. 
-  Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων επισκέψιμων 
χώρων. 

Edessa City Card 1 ημέρα / 24ώρες, 5,00€ 
- Έκπτωση σε group άνω των 20 ατόμων: 20% 
- Ειδικές Εκπτώσεις σε σχολικές μονάδες, 
- Παιδιά κάτω των 6 ετών συνοδευόμενο από ενήλικα: 
Δωρεάν. 
 
Όλα τα εισιτήρια περιλαμβάνονται στην τιμή. 
Η τιμή επίσης περιλαμβάνει και την περιηγητική διαδρομή 
"Οι Δρόμοι του Νερού" με αναχώρηση καθημερινά στις 
12:00 από το κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης.   
 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά ή 
περισσότερες πληροφορίες : 
 

  
Τύπος : Περιηγήσεις Έδεσσα / Πέλλα 
Αναχώρηση από : Έδεσσα 
Σημείο Συνάντησης : Κέντρο  Πληροφόρησης 
Διάρκεια : 1,5-2 ώρες 
Διαθέσιμες γλώσσες : Ελληνικά, Αγγλικά 
Αναχωρήσεις καθημερινά από τις 10:00 έως 14:00 
Κωδικός Προϊόντος : P - 9001 
 

 
 
Έδεσσα Τουριστικό Κέντρο Πληροφοριών 
Γαστρονομικό Κέντρο Πληροφόρησης 
Πάρκο Καταρράκτες GR - 58200 Έδεσσα 
( +30 ) 23810 20300 - www.edessacity.gr 
Ώρες λειτουργίας: Δευτ - Κυρ 10:00 – 16:00  


