
 
ΒΟΛΟΣ -  ΠΗΛΙΟ -  ΣΚΙΑΘΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ  ‘’ΒΟΥΝΟ  ΤΩΝ  ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ’’   ΣΤΟ  ΝΗΣΙ  ΤΟΥ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
 

3ΗΜΕΡΗ  //   11  EΩΣ   13/6/22 
 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση  και  συνεχίζουμε για   ΒΟΛΟ, 
χρόνος  ελεύθερος,  γεύμα  προαιρετικά  στα  περίφημα  τσιπουράδικα,   επίσκεψη  στη 
γραφική  ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να 
απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου, τακτοποίηση  στο  
ξενοδοχείο  μας, χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο,  διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο  καταπράσινο  νησί  της  ΣΚΙΑΘΟΥ. 
Μετάβαση νωρίς το  πρωί στο  λιμανάκι  του  ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ  η  του  ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  από  όπου  με  
τουριστικό  πλοιάριο  θα  κάνουμε  μια  ολοήμερη  κρουαζιέρα  στη  ΧΩΡΑ  της   ΣΚΙΑΘΟΥ,  
που  φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ -  ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά  και  την  
όμορφη  παραλία  των  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ,  όπου  θα  έχουμε  χρόνο  για  κολύμπι. Επιστροφή   
το  απόγευμα  στο  λιμάνι  αναχώρησης  και  στη  συνέχεια στο ξενοδοχείο  μας,  χρόνος  
ελεύθερος,  δείπνο, διανυκτέρευση.  
3Η ΗΜΕΡΑ:  Πρωινό και  επίσκεψη  στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές ομορφιές, 
χτισμένο σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 250 μ. 
στο χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο 
υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και 
λιόδεντρα, με υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά  
στα  ΚΑΛΑ  ΝΕΡΑ  θα  έχουμε  χρόνο  για  κολύμπι  και  γεύμα  προαιρετικά. Αναχώρηση  για  
Αθήνα  με στάση  στην  όμορφη  παραλία  των  ΚΑΜΕΝΩΝ  ΒΟΥΡΛΩΝ  και  σε  ΚΑΦΕ  στην  
περιοχή  του  Σχηματαρίου, άφιξη  το  βράδυ. 
  
ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:  ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ   ΔΩΜΑΤΙΑ       159 € 
3Ο ΑΤΟΜΟ   ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ  ΣΕ  3ΚΛΙΝΟ                    78 € 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ                                       40 €                                  

 
Υ.Γ  Οι  πιο  πάνω   τιμές   ισχύουν  για  κρατήσεις  εως   15.05.22 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο   PARK 4*   στο  Βόλο. 

• Δύο πρωινά   και  δύο δείπνα. 

• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου  για  την  εκδρομή  στη ΣΚΙΑΘΟ. 

• Αρχηγό – συνοδό. 

• Φόρος  διαμονής.  Φ.Π.Α. 
 


