Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019! **ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ** 5-6/1/2019
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ 70€ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ !
ΔΙΗΜΕΡO ΣΤΟN ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ –
ΜΗΛΙΕΣ- ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ! (διανυκτέρευση στο κέντρο του Βόλου και βόλτα
με τον ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ)!
-Μονόκλινο +20 ΕΥΡΩ
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών με 35 €
Πρόγραμμα :
1 ΗΜΕΡΑ
Σάββατο 5/1 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την εορταστική εκδρομή
μας, από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Oμόνοια) με άφιξη στα ΚΑΜΕΝΑ
ΒΟΥΡΛΑ για να παρακολουθήσουμε τον εορτασμό των Θεοφανείων,. Τελετή
Κατάδυσης του Τιµίου Σταυρού. Θα πιούμε τον καφέ μας και έπειτα θα
συνεχίσουμε για 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 6/1 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 .
✔️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
✔️ΦΠΑ
✔️Εισιτήριο Μουτζούρη
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα. .
Φόρος διανυκτέρευσης : 1,5€ το δωμάτιο. Πληρώνεται υποχρεωτικά στη
ρεσεψιόν ατομικώς με το Check Out .

