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2  ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

BOΛΟ – ΠΗΛΙΟ 
 

ΑΠΟ  26  ΕΩ  27   ΙANOYAΡΙΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ, ΚΕΡΚΤΡΑ– ΜΕΣΕΩΡΑ – ΒΟΛΟ 

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ςτο λιμάνι, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για 
Ηγουμενίτςα. Άφιξθ,επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ.Με ενδιάμεςθ ςτάςθ για 
καφζ και περνϊντασ από Καλαμπάκα- Μετέωρα κα φτάςουμε νωρίσ το απόγευμα  στο 
Βόλο, μια από τισ ωραιότερεσ πόλεισ και ςθμαντικό λιμάνι τθσ χϊρασ μασ. Τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο και ξεκοφραςθ. Ελεφκεροσ χρόνοσ  για  γνωριμία με το Βόλο και βόλτα ςτο 
λιμάνι με τα πολλά τςιπουράδικα και τισ πολλζσ ταβζρνεσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
Διανυκτζρευςθ. 

2η ΜΕΡΑ, ΒΟΛΟ – ΠΟΡΣΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρωινό και αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτο ςτολίδι του νομοφ Μαγνθςίασ με τα πανζμορφα 
χωριά, το Πήλιο. Πρϊτθ μασ ςτάςθ στην Πορταριά. Σθμαντικό τουριςτικό κζρετρο 
χειμϊνα-καλοκαίρι, που βρίςκεται ανάμεςα ςε δζντρα, λουλοφδια και τρεχοφμενα νερά 
και που θ κζα είναι καταπλθκτικι ςτον Παγαςθτικό Κόλπο. Επίςθσ κα δοφμε τον μικρό 
καταρράκτθ πλάι ςτον κεντρικό δρόμο και την Παναγία Πορταρέα. Αμζςωσ μετά, 
επιςκεπτόμαςτε την Μακρυνίτσα, από τα πιο ονομαςτά Πθλιορείτικα χωριά, με πλοφςια 
ιςτορία, καλντερίμια και αρχοντικά ςπίτια, αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ τοπικισ 
παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ. Στθ ςυνζχεια, παίρνουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ, 
κάνοντασ ενδιάμεςθ ςτάςθ για φαγθτό και καφζ. Άφιξθ ςτθν πόλθ μασ, με ζντονεσ 
εντυπϊςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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ΣΙΜΗ :   80€ / ΑΣΟΜΟ 
 

Διαφορά  μονόκλινου  δωματίου 20 ευρϊ 
 

Στθν  τιμι  περιλαμβάνονται : 
 

-      Ταξίδι  οδικό με  κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ 
- Ειςιτιρια φζρυ - μπόουτ  Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 

- 1 διανυκτερεφςθ ςε επιλεγμζνο  ξενοδοχείο με πρωινό. 
- Αρχθγόσ, ςυνοδόσ του γραφείου 

- . φόροι, διόδια 
- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια. 

 
 
 

Δεν  περιλαμβάνονται : 
 

- Φόροσ διανυκτζρευςθσ 
- Φαγθτά, ποτά 

- Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 
 


