
 

 

 

 

 

 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 

 1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/09/20,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΒΟΛΟΣ ( 255 χλµ). 

    Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση από την Ακαδηµία. 
Με ενδιάµεση στάση για καφέ στην Καλαµπάκα, άφιξη στα Μετέωρα, το σηµαντικότερο και 
σπουδαιότερο αξιοθέατο της Θεσσαλίας και της Ελλάδας. Εκεί θα επισκεφθούµε τη Μονή του ΄΄Αγίου 
Στεφάνου ΄΄, ένα από τα πιο εντυπωσιακά µοναστήρια. Συνεχίζουµε µε άφιξη σε µια από τις ωραιότερες 
πόλεις και σηµαντικό λιµάνι, το Βόλο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ακολουθεί 
γνωριµία µε την πόλη του Βόλου . Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στην παραλιακή λεωφόρο του 
Βόλου, ξεκινώντας δυτικά από το δενδρόφυτο πάρκο Ρήγα Φεραίου για να θαυµάσετε το υπαίθριο 
δηµοτικό θέατρο του Βόλου καθώς και το ∆ηµαρχείο του Βόλου, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο 
σχεδιασµένο από τον περίφηµο αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη Πικιώνη. Λίγο πιο κάτω συναντά κανείς το 
νεοκλασικό κτίριο του ∆ηµοτικού Ωδείου Βόλου. Συνεχίζοντας τον περίπατό σας θα δείτε το άγαλµα της 
ελευθερίας του Βόλου ακριβώς απέναντι από τις εντυπωσιακές αποθήκες Παπαστράτου, µε τους 
χαρακτηριστικούς ασηµένιους θόλους. Στον παραλιακό δρόµο, µε θέα τον Παγασητικό κόλπο, συναντά 
κανείς καφετέριες, εστιατόρια αλλά και τα περίφηµα τσιπουράδικα του Βόλου, όπου µπορείτε να 
απολαύσετε το  φαγητό σας µε τη συνοδεία τσίπουρου και λαχταριστών µεζέδων. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 20/09/20, ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΧΑΝΙΑ) – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 ( 294 χλµ). 

    Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο στολίδι του νοµού Μαγνησίας µε τα πανέµορφα χωριά, το 
Πήλιο. Πρώτη µας στάση θα είναι η Μακρυνίτσα, από τα πιο ονοµαστά Πηλιορείτικα χωριά, µε πλούσια 
ιστορία, καλντερίµια και αρχοντικά σπίτια, αντιπροσωπευτικά δείγµατα της τοπικής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. Από εκεί, συνεχίζουµε για την Πορταριά. Σηµαντικό τουριστικό θέρετρο χειµώνα-καλοκαίρι, 
που βρίσκεται ανάµεσα σε δέντρα, λουλούδια και τρεχούµενα νερά και που η θέα είναι καταπληκτική στον 
Παγασητικό Κόλπο. Στη συνέχεια της διαδροµής µας συναντάµε τον ορεινό παραδοσιακό οικισµό του 
Πηλίου τα Χάνια, µε τις πολλές παραδοσιακές ταβέρνες όπου θα παραµείνουµε για φαγητό. Στη συνέχεια, 
παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής. Με ενδιάµεση στάση, άφιξη στην πόλη µας µε έντονες εντυπώσεις και 
αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή.  
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

 



 

 

 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή τουλάχιστον ένα µήνα πριν την 

αναχώρηση της εκδροµής και θα έχετε ενηµέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται 
προς όφελος των πελατών για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 

 

 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  85 €  κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, µε την 
πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Βόλο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του γραφείου µας, µε πρωινό. 
-Τοπικό φόρο διαµονής.  
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του προγράµµατος και τις 
περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 

 

∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
 
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος 
των πελατών. 
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