
 
 

3ήμερη εκδρομή Βόλος - Πήλιο 
(Μακρινίτσα, Πορταριά, Χάνια, Καλαμπάκα) 

 

 

02-06 Δεκεμβρίου 2022 

 
1η ημέρα: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Βόλος 
Συγκέντρωση στο λιμάνι (πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων) και αναχώρηση με το 
πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Μέσω Τρικάλων όπου και θα κάνουμε σύντομη στάση 
για βόλτα στην πόλη και καφέ, συνεχίζουμε για την πόλη του Βόλου. Θα 
ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα (προαιρετικά) ή μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο 
από τα πολλά ουζερί ή μεζεδοπωλεία της περιοχής. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας. 
Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Πήλιο (Μακρινίτσα-Πορταριά-Χάνια) 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για το θρυλικό βουνό του Πηλίου. Θα 
επισκεφθούμε αρχικά την ξακουστή Μακρινίτσα. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας, θα 
περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία, και από εκεί θα κατευθυνθούμε προς την 
παραδοσιακή Πορταριά με τα τρεχούμενα νερά και τα γραφικά καλντερίμια. 
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και αγορές ενδημικών βοτάνων και βασιλικού 
πολτού και φυσικά για εκλεκτό φαγητό. Θα συνεχίσουμε για τα Χάνια για μια βόλτα 
στην αγορές από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα. Το μεσημέρι 
θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό σε επιλεγμένο παραδοσιακό εστιατόριο και 
νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Βόλο. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας. 
Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα: Μετέωρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αποχαιρετάμε την πόλη του Βόλου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη κοιλάδα των Τεμπών και το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. 
Μέσω Καλαμπάκας θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη 
στους μοναστηριακούς βράχους των Μετεώρων, όπου θα ακολουθήσει επίσκεψη σε 
1 μοναστήρι. Τα Μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί ως δεύτερο Άγιο Όρος και αποτελούν 
σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό 
(προαιρετικά) και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για βόλτα ή καφέ. 
Νωρίς το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής μας για την Ηγουμενίτσα 
απ’ όπου και θα πάρουμε το πλοίο για την επιστροφή μας στην Κέρκυρα. 



 
 

Τιμή κατά άτομο: 

135€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

170€ για μονόκλινο 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

✓ Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του 

γραφείου μας 

✓ 2 διανυκτερεύσεις στο Βόλο σε κεντρικό ξενοδοχείο (3*) με πρωινό 

✓ Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών 

✓ Συνοδός 

✓ Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο 

πρόγραμμα 

 
 

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει 

χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα 

Καλό σας ταξίδι !!! 


