
 
 

 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ 

 

 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και τηρoύμε 
αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
 
 1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 29/01/22,  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 
ελεύθερος χρόνος για φαγητό κατά βούληση. Το απόγευμα θα ακολουθήσει 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 Δημαρχείο του Βόλου, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο σχεδιασμένο από τον περίφημο 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Λίγο πιο κάτω συναντά κανείς το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού 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. Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/01/22, ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΧΑΝΙΑ) – ΤΡΙΚΑΛΑ - 
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. Παίρνουμε το 
δρόμοι της επιστροφής με ενδιάμεση στάση στα Τρίκαλα για καφέ. Άφιξη στην πόλη μας με έντονες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή.  
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 



 
 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  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, ασφαλές, υπερυψωμένο κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Βόλο, σε επιλεγμένο 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.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια    
      του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 

 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η 

νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον 

συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 

ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα πρέπει να 
υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, 
ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 
 

 

  
Pamvotis Travel IKE -  Γραφείο Γενικού Τουρισμού        
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Fax: 26510-37779 
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