ΜΑΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ <<ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ>> 28-29/3/!
ΠΗΛΙΟ- ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ - ΒΟΛΟ Προσφορά 60 € κατά
άτομο !
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών 40 €
-Μονόκλινο : + 20 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την εκδρομή μας από το
κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Oμόνοια) με ενδιάμεσες στάσεις. 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. Γεμάτη δέντρα και λουλούδια στολίζουν τα λιθόστρωτα
καλντερίμια, τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και τις πλατείες, ενώ σε ολόκληρο
το χωριό υπάρχουν σπουδαία αρχοντικά, περίτεχνες λιθόχτιστες βρύσες,
εκκλησιές και μνημεία. Ιδιαίτερα όμορφες και γραφικές είναι η πλατεία Μελίνας
Μερκούρη, που είναι και η κεντρική του χωριού περιτριγυρισμένη από
ταβέρνες και καφέ. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε το ιστορικό χωριό της
Μακρινίτσας, είναι ένας μοναδικός διατηρητέος οικισμός. Το διάσημο
κεφαλοχώρι κατάφερε να διατηρήσει αναλλοίωτα τα παραδοσιακά
αρχιτεκτονικά του στοιχεία και σήμερα αποτελεί ένα από τα
χαρακτηριστικότερα δείγματα της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, με τα όμορφα
αρχοντικά, τα λιθόχτιστα σπίτια και καλντερίμια, τις περίτεχνες βρύσες και τα
πέτρινα γεφύρια.. 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 ξενοδοχείο μας στα ΧΆΝΙΑ Πηλίου .Τακτοποίηση
,δείπνο και διανυκτέρευση.Τα Χάνια είναι ένας μικρός οικισμός σε ένα από τα
υψηλότερα σημεία του Πηλίου.

Κυριακή μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο , αναχώρηση για το Χιονοδρομικό
Κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες απέχει δύο χιλιόμετρα από τον οικισμό των
Χανίων*επίσκεψη εφόσον λειτουργεί. Στην συνέχεια φύγαμε για την
καταπληκτική πόλη του ΒΟΛΟΥ. Ίσως η ομορφότερη και σίγουρα η πιο

δημοφιλής πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, με πλούσια ιστορία που σε πάει πίσω
στην αρχαία Ιωλκό, την πόλη των Αργοναυτών. Ο Βόλος χρωστάει τη γοητεία
του κυρίως στην υπέροχη παραλία του, την καλή ρυμοτομία, το γειτονικό Πήλιο
και φυσικά στα φημισμένα τσιπουράδικα του. Στο εσωτερικό της η πόλη σώζει
αρκετά μνημεία και έχει όμορφες γωνιές για περιπάτους , επιβάλλεται μια βόλτα
στην παραλία ,στα γραφικά σοκάκια. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τις καλύτερες
εντυπώσεις και αναμνήσεις από ένα υπέροχο διήμερο !
*Πιθανόν αλλαγή προγράμματος εφόσον λειτουργήσει το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ !
Περιλαμβάνονται:
-Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
- 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 προαιρετικό

