ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

3

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ

1η Ημέρα | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ,
ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΧΑΝΙΑ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Με
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη του Βόλου
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα στο κέντρο
της πόλης καθώς και το παραλιακό μέτωπο.
Συνεχίζουμε με αναχώρηση για την γραφική
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη
θέα στον Παγασητικό. Ακολουθεί επίσκεψη και
περιήγηση στη Πορταριά και τα γραφικά της σοκάκια.
Τελευταίος μας προορισμός για την σημερινή ημέρα τα
υπέροχα Χάνια. Ένας οικισμός χτισμένος σε ένα από τα
υψηλότερα σημεία του Πηλίου, σε υψόμετρο 1.200
μέτρων. Ο ορεινός αυτός οικισμός, είναι το σταυδρόμι
που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό Πήλιο. Ολόκληρο
το χωριό είναι στην κυριολεξία βυθισμένο στις οξιές και
στα έλατα. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα | ΜΗΛΙΕΣ, ΒΥΖΙΤΣΑ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, ΧΑΝΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με προορισμό τα
Άνω Λεχώνια προκειμένου να επιβιβαστούμε στο
τρενάκι Μουτζούρης. Θα ακολουθήσουμε μια από τις
πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60
εκατοστά), η οποία φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του
«Μουτζούρη» όπως λεγόταν κάποτε το τρενάκι του
Πηλίου για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό
που άφηνε στο πέρασμά του. Με ενδιάμεση στάση στη
Άνω Γαζέα, φτάνει στης Μήλιες όπου θα έχουμε χρόνο
να περπατήσουμε στην όμορφη πλατεία με τα γραφικά
ταβερνάκια. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα
πιο καλοδιατηρημένα χωριά του Πηλίου. Συνεχίζουμε
για την γραφική Τσαγκαράδα με την μοναδική θέα και
την όμορφη πλατεία. Στη συνέχεια επιστροφή στα
Χάνια και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα | ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών θα αναχωρήσουμε κατευθυνόμενοι προς τον οικισμό
της Πορταριάς για μια τελευταία βόλτα. Ακολούθως θα μεταβούμε στην πόλη του Βόλου όπου και θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο. Τέλος αναχωρούμε με προορισμό το Λιτόχωρο. Γραφικό, σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του
Ολύμπου. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας και άφιξη με
ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

∆ιατροφή

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµήπαιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

28/10

Chania 3*
Χάνια

Πρωϊνό

149€

119€

189€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στις τιµές περιλαµβάνονται : Μεταφορές µε λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο | Αντίστοιχη διατροφή | Έµπειρος αρχηγός
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις βάση του προγράµµατος της εκδροµής
Ταξιδιωτική ασφάλεια & ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν περιλαµβάνονται : Είσοδοι σε µουσεία & αρχαιολογικούς χώρους
Προαιρετικές εκδροµές

STORY PLACE
Μια από τις πιο στενές
σιδηροδροµικές γραµµές στον
κόσµο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4
βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως
λεγόταν κάποτε το τρενάκι του
Πηλίου και η διαδροµή του
είναι το ιδανικό story place!

