🚂Τριήμερη εκδρομή 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ! Αναχώρηση 26-2810/2019
ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΒΥΖΙΤΣΑ -ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ-ΜΗΛΙΕΣ
(βόλτα με τον Μουτζούρη & διανυκτέρευση στο κέντρο του Βόλου) !!
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : 130 € Παιδιά από 6 έως 10 ετών : 65€
Μονόκλινο : 20 € (Ημερησίως)
Παραδοσιακά χωριά ,σπορ, χιονοδρομικό κέντρο, παραδεισένιες παραλίες...
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ , ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Από τη μία ο Παγασητικός κόλπος, από την
άλλη το Αιγαίο. Στη μέση ένα μαγικό βουνό ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί το ΠΗΛΙΟ.
Νερό γάργαρο στις κρήνες. Ηλιαχτίδες μέσα από το φύλλωμα πλατάνια, μηλιές,
καστανιές, βελανιδιές, οξιές, γαρδένιες, ορτανσίες, καμέλιες... Σε αυτό το εύφορο χώμα
της Θεσσαλίας, η φύση οργιάζει. Το φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα μιας
εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναιόδωρα μπροστά σας. Ένα
Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετό για να το χορτάσετε, είναι όμως αρκετό, για να το
αγαπήσετε για πάντα.)
🔈Πρόγραμμα:
26/10 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την εκδρομή μας από κέντρο της Αθήνας
(ΣΤΑΔΙΟΥ 65) με ενδιάμεση στάση για καφέ. Άφιξη το μεσημεράκι σε ένα από
τα δημοφιλέστερα χωριά του Πηλίου αλλά και ολόκληρης της χώρας, η ΠΟΡΤΑΡΙΑ. εν
συνεχεία θα επισκεφθούμε το ιστορικό χωριό της Μακρινίτσας και το απογευματάκι
αναχώρηση για το ΒΟΛΟ στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος να
γνωρίσετε την βραδινή ζωή στα ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΑ.
27/10 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. Συνεχίζουμε για τη Βυζίτσα και τις Πινακάτες· αν και σε κοντινή
απόσταση μεταξύ τους, το καθένα από αυτά διατηρεί τον δικό του μοναδικό
χαρακτήρα, αλλά και το δικό του… κοινό. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.
28/10 Μετά το πρωινό μας . Παρακολούθηση της παρέλασης του Βόλου ελεύθερη
ώρα. Νωρίς το μεσημέρι παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα μετά από ένα
μοναδικό τριήμερο …

