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ΒΟΛΟΣ–ΠΗΛΙΟ–ΜΕΤΕΩΡΑ 

(ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ) 

4μέρες 180€ 
Αναχώρηση : 26-5-22 

 
1η μέρα  

Αναχώρηση στις 07.00π.μ.. Στάση στο Κορινό και συνεχίζουμε για Βόλο, χρόνος ελεύθερος, γεύμα 

προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδικα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα 

χρόνος για να περιηγηθούμε στον Βόλο. Διαν/ση. 

 

2η μέρα  

Πρωινό και αναχώρηση για την Πορταριά, όπου θα θαυμάσουμε τα περίφημα αρχοντικά της. Θα 

επισκεφτούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ. Εν συνεχεία στην Πορταριά θα θαυμάσουμε τα 

περίφημα αρχοντικά της και κατόπιν θα επισκεφτούμε την ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, το μπαλκόνι του Πηλίου όπως 

αποκαλείται από πολλούς, με την εκπληκτική θέα στην πόλη του Βόλου. Συνεχίζουμε για τα όμορφα 

ΧΑΝΙΑ, το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου. Χρόνος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ προαιρετική διασκεδαση. 

 

3η μέρα  

Πρωινό και μια όμορφη προαιρετική εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της Σκιάθου. Μετάβαση 

νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του Αχιλλείου η της Αμαλιάπολης, απ’ όπου με τουριστικό πλοιάριο θα 

κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στη Χώρα της Σκιάθου, που φιλοξενεί και το Σπίτι – Μουσείο του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά και την όμορφη παραλία των Κουκουναριών, όπου θα έχουμε χρόνο 

για κολύμπι. Κατά την διάρκεια της πλεύσης υπάρχει στο πλοίο χορός και διασκέδαση. Επιστροφή το 

απόγευμα στο λιμάνι και στη συνέχεια αναχώρηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση 

 
4η μέρα  

Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και ιστορικούς όγκους των Μετεώρων. 

Επίσκεψη των μονών Αγ. Στέφανο και Βαρλαάμ. Γεύμα ατομικά στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για 

Τρίκαλα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου θα φτάσουμε αργά το βράδυ. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

180 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο                  240€ το άτομο σε μονόκλινο 

20€ με δελτία εκδρομικά του ΟΓΑ 

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο 

3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 3* στο Βόλο με πρωινό 

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας 

Ασφάλεια αστικής  

Φ.Π.Α 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Τέλος διανυκτέρευσης 1,5€ ανά δωμάτιο ανά βραδιά, η Σκιάθος και ότι αναφέρετε ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Πήλιο είναι ιδανικός προορισμός για το καλοκαίρι. Η περιοχή είναι διάσημη για τη πλούσια βλάστηση 

της, τα γραφικά χωριά και τις παραλίες με πεντακάθαρα νερά.  

Η Πορταριά, παραδοσιακός οικισμός χτισμένος στις δυτικές πλαγιές  
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του Πηλίου. Αποτελεί κεφαλοχώρι της περιοχής Μπορούμε να  

χαλαρώσουμε στα φημισμένα τσιπουράδικα.  

Το Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων, είχαν διαλέξει οι δώδεκα Θεοί του 

Ολύμπου. 

Προορισμός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, καθώς τα νερά του Παγασητικού 

συναντούν τα νερά του Αιγαίου 

 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΟΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ 

ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 
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