Λουτρά Λουτρακίου Πέλλας
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Συντεταγμένες:

40°58′15″N 21°54′57″E

Λουτρά Λουτρακίου (Αριδαίας)
Γεωγρ. διαμέρισμα:

Μακεδονία

Περιφέρεια:

Κεντρική Μακεδονία

Νομός:

Πέλλας

Δήμος:

Αλμωπίας

Περιοχή:

Λουτράκι Αριδαίας

Είδος:

Ιαματική Πηγή

Δικτυακός τόπος:

Loutrapozar.net

Πληροφορίες:

Δήμος: 23840 21263
και: 23840 21419
Φαξ: 23840 21226
Λουτρά: 23840 91300

Το λήμμα δεν παραθέτει πηγές ή δεν περιέχει επαρκείς παραπομπές.
Βοηθήστε προσθέτοντας την κατάλληλη τεκμηρίωση. Ατεκμηρίωτο υλικό
μπορεί να αμφισβητηθεί και να αφαιρεθεί.
Η σήμανση τοποθετείται με ημερομηνία: {{πηγές|20|06|2015}}

Το ρέμα του Αγ. Νικολάου ("Τόπλιτσα") στην Αριδαία.
Στο Λουτράκι νομού Πέλλας, 13 χλμ. δυτικά της Αριδαίας, υπάρχουν οι μεταλλικές
πηγές Λουτρά Λουτρακίου ή Λουτρά Πόζαρ που αναβλύζουν σε θερμοκρασία
37°C, με αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι
πόσιμο. Επισκέπτες το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία, ποσιοθεραπεία, τόνωση
και χαλάρωση.

Μια από τις πισίνες με τα ιαματικά νερά στην Αριδαία.
Η λουτρόπολη απέχει 3 χιλιόμετρα από το Λουτράκι και βρίσκεται στην κοιλάδα του
ρέματος του Αγίου Νικολάου. Το παλαιότερο όνομα του ρέμματος ήταν "Τόπλιτσα",
που σημαίνει στα σλάβικα, σε ελεύθερη μετάφραση: "Θερμοπόταμος". Η κοιλάδα
ακολουθεί τις στροφές του ποταμού, με πολλούς τεχνητούς καταρράκτες (μέρος των
αντιπλημμυρικών έργων, κομψά εντεταγμένων στο περιβάλλον), έντονη βλάστηση
και βραχώδεις, απόκρημνες πλαγιές εκατέρωθεν.
Οι λουτήρες είναι δύο ειδών, μικροί των 3-4 ατόμων που ονομάζονται και
"μπανιέρες" και μεγάλοι των 20 ατόμων που ονομάζονται "πισίνες". Σε αρκετά
σημεία επίσης το ζεστό νερό αναβλύζει ελεύθερο και χύνεται στο ρέμα (εξ ου και το
όνομά του)[ασαφές]. Η χρήση του νερού ως ποσίμου είναι ελεύθερη, από μια κρήνη
δίπλα στο εστιατόριο της Δημοτικής Επιχείρησης των Λουτρών. Λειτουργεί επίσης
και μεγάλη ανοικτή πισίνα των 25 μέτρων (με βάθος από 1 έως 2,80 μέτρα), η οποία
τροφοδοτείται με ζεστό και κρύο νερό της περιοχής.
Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί ένα σύμπλεγμα περίπου 15 σπηλαίων, με άφθονα
ευρήματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία εκτίθενται στο μικρό μουσείο των
Λουτρών. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο (Σπηλαιοπάρκο Αλμωπίας)
και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. .
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