⛱️🚢🏝️Μοναδικό τριήμερο Δεκαπενταύγουστου !
14-16/8/2018 ! ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ! ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ-ΠΗΛΙΟ
(ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ-ΜΗΛΙΕΣ (με βόλτα το τρενάκι του
Πηλίου Μουτζούρη) !
ΜΟΝΟ ΜΕ 140€ (με διαμονή στο κέντρο
του Βόλου + την κρουαζιέρα +τρενάκι Μουτζούρη)
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών 70 €
-Μονόκλινο : + 20 € (Ημερησίως)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
14/8 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65
(Ομόνοια) ξεκινάμε την εκδρομή μας, με ενδιάμεση στάση για καφέ. Άφιξη το
μεσημεράκι σε ένα από τα δημοφιλέστερα χωριά του Πηλίου η ΠΟΡΤΑΡΙΑ
συνδυάζει την ατμόσφαιρα του αυθεντικού πηλιορείτικου οικισμού και την
αξεπέραστη θέα στην πόλη του Βόλου και του Παγασητικού. Γεμάτη δέντρα και
λουλούδια στολίζουν τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πέτρινα παραδοσιακά
σπίτια και τις πλατείες , η πλατεία Μελίνας Μερκούρη, που είναι και η κεντρική
του χωριού περιτριγυρισμένη από ταβέρνες και καφέ. Εν συνεχεία θα
επισκεφθούμε το ιστορικό χωριό της ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, είναι ένας μοναδικός
διατηρητέος οικισμός. Το διάσημο κεφαλοχώρι. 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 κέντρο του
Βόλου check in στο ξενοδοχείο .
15/8, και μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την μαγική κρουαζιέρα μας
πρώτη μας στάση η πανέμορφη Σκιάθο. 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. Το Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί το
λιμάνι,προσφέρει λίγη δροσιά και ωραία θέα . Συνεχίζουμε και δεύτερη στάση
μας πλέοντας κατά μήκος της νότιας ακτής του νησιού φτάνουμε στη
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 .
16/8 Απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο , αναχώρηση για το πιο
εντυπωσιακό η βόλτα με το τρενάκι του Πηλίου. Ραντεβού στις Μηλιές στο
σταθμό, για να αποβιβαστούμε από τον Μουντζούρη. Καταφθάνει φουριόζος,
ξεφυσάει, σταματά στο τέρμα του. Οι σιδηροδρομικοί γυρίζουν χειροκίνητα τη
μηχανή και το γραφικό τρενάκι του Πηλίου ξαναπαίρνει το δρόμο για Άνω
Λεχώνια . Μια διαδρομή μαγευτική, που περνά ανάμεσα από δέντρα, δάση και
πάνω από 12 γέφυρες, όλα, σημεία που αξίζει να δείτε. Από τις καλύτερες
εμπειρίες που θα σας χαρίσει το Πήλιο. Έπειτα συνεχίζουμε για τα Καλά νερά
του Βόλου για μπάνιο ,φαγητό . Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα με
τις καλύτερες εντυπώσεις μετά από ένα όμορφο τριήμερο .
✔️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️2 διανυκτερεύσεις στο ELEKTRA *(στο κέντρο του ΒΟΛΟΥ)
✔️2 πρωινά σε μπουφέ
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️ΦΠΑ
✔️Μονοήμερη κρουαζιέρα ΣΚΙΑΘΟ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.
-Φόρος διανυκτέρευσης

