🏝😍Ένα όμορφο Διήμερο με τον καλύτερο συνδυασμό Βουνού και Θάλασσα !
Βόλος-Μακρυνίτσα-Πορταριά &Κρουαζιέρα στην ΣΚΙΑΘΟ και στην παραλία
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ❗️‼️27-28/7/2019 !
Μοναδική τιμή 75 € !!
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών 50 €
-Μονόκλινο : + 20 € (Ημερησίως)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο 27/7 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την εκδρομή μας, με
ενδιάμεση στάση για καφέ. Άφιξη το μεσημεράκι σε ένα από τα δημοφιλέστερα
χωριά του Πηλίου αλλά και ολόκληρης της χώρας, η ΠΟΡΤΑΡΙΑ συνδυάζει την
ατμόσφαιρα του αυθεντικού πηλιορείτικου οικισμού και την αξεπέραστη θέα
στην πόλη του Βόλου και του Παγασητικού. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε το
ιστορικό χωριό της ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ,είναι ένας μοναδικός διατηρητέος οικισμός.
Η Μακρινίτσα είναι γνωστή και δικαίως ως το «μπαλκόνι του Πηλίου», αφού
χαρίζει άπλετη θέα στον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. Έπειτα
αναχώρηση για το ΒΟΛΟ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος
χρόνος να γνωρίσετε την βραδινή ζωή στα ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΑ.
Κυριακή 28/7 Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχώρουμε για
Γλύφα,επιβίβαση στο καράβι και άφιξη για Σκιάθο ,το νησί του μεγάλου
συγγραφέα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ρίχνουμε την άγκυρα στο γραφικό
παλιό λιμάνι για να επισκεφτείτε την πόλη της Σκιάθου, την λεγόμενη Χώρα.
Σεργιανίζοντας τα στενά σοκάκια στο παλιό κέντρο της πόλης μπορείτε να
θαυμάσετε τα κατάλευκα σπίτια χτισμένα στο τυπικό νησιωτικό στυλ ,
διακοσμημένα με φανταχτερά χρώματα και στολισμένα με ανθισμένες
Μπουκαμβιλλιες. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη και πιο διάσημη οργανωμένη
παραλία της Σκιάθου που ονομάζεται ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ χαρακτηρίζεται από την
απέραντη χρυσαφένια αμμουδιά και την καταπληκτική θάλασσα με
κρυστάλλινα νερά. Είναι μια προστατευόμενη περιοχή που συνδυάζει φύση με

ευχαρίστηση, παρέχοντας δυνατότητες για κολύμπι, πεζοπορία, ηλιοθεραπεία,
χαλάρωση και όλων των ειδών θαλάσσια σπορ. Μια υπέροχη κρουαζιέρα με
μουσική διασκέδαση και γλέντι ! Το απογευματάκι επιστροφή στο ξενοδοχείο
δείπνο και διανυκτέρευση.
✅Περιλαμβάνονται:
✅-Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
-Κρουαζιέρα στην ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ με ξενάγηση απ'το καπετάνιο.
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ HOTEL
- Πρωινό σε μπούφε !!
-Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ'όλη τη διάρκεια της εκδρομής
-ΦΠΑ
❌ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
-Φόρος Διαμονής
☎️Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398-2155003660 ή 6975404060 (οι κρατήσεις θα
γίνουν μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων)

