
 
 

 

 

2  ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

BOΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ 
ΜΕ  ΜΥΛΟ ΞΩΤΙΚΩΝ 

 

ΑΠΟ  18   ΕΩΣ  19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

1η ΜΕΡΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ– ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ– ΒΟΛΟΣ 
Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση. Με ενδιάμεση στάση για καφέ 
και περνώντας από Καλαμπάκα θα φτάσουμε νωρίς το απόγευμα, στο Χριστουγεννιάτικο 
υπερθέαμα, τον Μύλο των Ξωτικών, που θα εντυπωσιάσει και θα συναρπάσει μικρούς και 
μεγάλους. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς τον Βόλο, όπου φθάνουμε αργά το βραδάκι.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος  για  γνωριμία με το Βόλο και 
βόλτα στο λιμάνι με τα πολλά τσιπουράδικα και τις πολλές ταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η ΜΕΡΑ, ΒΟΛΟΣ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο στολίδι του νομού Μαγνησίας με τα πανέμορφα χωριά, 
το Πήλιο. Πρώτη μας στάση στην Πορταριά. Σημαντικό τουριστικό θέρετρο χειμώνα-καλοκαίρι, 
που βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα, λουλούδια και τρεχούμενα νερά και που η θέα είναι 
καταπληκτική στον Παγασητικό Κόλπο. Επίσης θα δούμε τον μικρό καταρράκτη πλάι στον κεντρικό 
δρόμο και την Παναγία Πορταρέα. Αμέσως μετά, επισκεπτόμαστε την Μακρυνίτσα, από τα πιο 
ονομαστά Πηλιορείτικα χωριά, με πλούσια ιστορία, καλντερίμια και αρχοντικά σπίτια, 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας ενδιάμεση στάση για φαγητό και καφέ. Φθάνουμε στην 
Ηγουμενίτσα και επιβιβαζόμαστε στο φέρρυ με προορισμό την Κέρκυρα.  Άφιξη στην πόλη μας, με 
έντονες εντυπώσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

                                                 ΤΙΜΗ :   85€ / ΑΤΟΜΟ 
                                             Διαφορά  μονόκλινου  δωματίου 20 ευρώ 

 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται : 

 Ταξίδι  οδικό με  κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας 

 Εισιτήρια φέρυ - μπόουτ  Κέρκυρα -Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

 1 διανυκτέρευση σε επιλεγμένο κεντρικό  ξενοδοχείο με πρωινό. 

 Αρχηγός, συνοδός του γραφείου 

 Φόροι, διόδια, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια. 
Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόρος διανυκτέρευσης, φαγητά, ποτά και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 
 



 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

1. ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ 
ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ. 

2. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ. 
3. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ. 
5. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 
6. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. 

 

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους αρχηγούς-
συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και έχουν δικαίωμα  
οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν 
σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος απουσιάζει 
σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με δικά του έξοδα για τη σύνδεση του 
με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 
υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, καταστάσεις 
εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι 
οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε 
καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων.. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας επιβαρύνεται με 
ακυρωτικά: μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 % επί 
του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην ευθύνη του 
κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το ανώτερο, 
καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, 
φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, δεν θα γίνονται αλλαγές θέσεων, σύμφωνα με το υγειονομικό 
πρωτόκολλο. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις – ξεναγήσεις, δεν θα υπάρχουν καθορισμένες 
θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά την κρίση του 
δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου 
περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί προς όλους 
έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει τη σειρά 
του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 

 


