ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΜΗΛΙΕΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ 75 € (διανυκτέρευση στο κέντρο του Βόλου) !!
Αναχωρήσεις 24/11-/25/11-2018 & 5/1-6/1/2019 & 2/2-3/2/2019 !
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών 45 €
-Μονόκλινο : + 20 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Σάββατο 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 συνδυάζει την ατμόσφαιρα του αυθεντικού
πηλιορείτικου οικισμού και την αξεπέραστη θέα στην πόλη του
Βόλου και του Παγασητικού. 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 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, είναι ένας
μοναδικός διατηρητέος οικισμός. Το διάσημο κεφαλοχώρι είναι
γνωστό και δικαίως ως το «μπαλκόνι του Πηλίου», αφού χαρίζει
άπλετη θέα στον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. Έπειτα
αναχώρηση για το ΒΟΛΟ ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και ελεύθερος
χρόνος να γνωρίσετε την βραδινή ζωή στα ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΑ.
Κυριακή
μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο , αναχώρηση για το πιο
εντυπωσιακό η βόλτα με το τρενάκι του Πηλίου. Ραντεβού στις
ΜΗΛΙΕΣ στο σταθμό, για να αποβιβαστούμε από τον Μουντζούρη.
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 το κέντρο του Βόλου για βόλτα ,φαγητό . Νωρίς
το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις
μετά από ένα όμορφο διήμερο .
*Σε περίπτωση λειτουργίας του χιονοδρομικού του Πηλίου ,
αλλαγή προγράμματος και θα επισκεφθούμε το χιονοδρομικό
κέντρο και δεν θα πραγματοποιήσουμε την Βόλτα με τον
Μουτζούρη !
✔️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️1 διανυκτέρευση στο ELEKTRA 3*(στο κέντρο του ΒΟΛΟΥ)
✔️1 πρωινό σε μπουφέ
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️Φόρος διανυκτέρευσης
✔️ΦΠΑ
✔️Εισιτήριο Μουτζούρη
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο
πρόγραμμα. .

