
 

 

Γιάρκεια: 3 ημέρες  

Ανατώρηζη:11/06/2022 
 

 

Βόλος – Πήλιο – Σκιάθος 
  
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Βόλος – Μακρσνίηζα  
Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί θαη κε ελδηάκεζε εκίσξε ζηάζε ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο  

ζπλερίδνπκε γηα ηνλ Βόιν. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γεύκα πξναηξεηηθά ζηα πεξίθεκα 
ηζηπνπξάδηθα & επίζθεςε ζηε γξαθηθή Μαθξπλίηζα, γηα λα πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα 
δξνκάθηα θαη λα απνιαύζνπκε παλνξακηθά ηνλ Παγαζεηηθό θαη ηελ πόιε ηνπ Βόινπ. 
Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

2η ημέρα: Σκιάθος 
Πξσηλό θαη κηα όκνξθε εθδξνκή μεθηλάεη ζην θαηαπξάζηλν λεζί ηεο Σθηάζνπ. Μεηάβαζε 
λσξίο ην πξσί ζην ιηκαλάθη ηνπ Αρηιιεηνπ ε ηνπ Πιαηαληά, από όπνπ κε ηνπξηζηηθό πινηάξην 

ζα θάλνπκε κηα νινήκεξε θξνπαδηέξα ζηε Χώξα ηεο Σθηάζνπ, πνπ θηινμελεί θαη ην Σπίηη- 
Μνπζείν ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, αιιά θαη ηελ όκνξθε παξαιία ησλ Κνπθνπλαξηώλ, 
όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν γηα θνιύκπη. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην ιηκάλη αλαρώξεζεο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζην μελνδνρείν καο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

3η ημέρα: Μηλιές – Καλά Νερά – Καμένα Βούρλα – Αθήνα  
Πξσηλό θαη επίζθεςε ζηηο Μειηέο, ηζηνξηθό ρσξηό κε πνιιέο νκνξθηέο, ρηηζκέλν ζε κηα 
θαηάθπηε πιεπξά ηνπ Πειίνπ θαη ζε πςόκεηξν πνπ θπκαίλεηαη από 250 κ. ζην ρακειόηεξν 

ζεκείν ηνπ (πεξηνρή ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ) κέρξη 450 κ. πεξίπνπ ζην πςειόηεξν. 
Πξόθεηηαη γηα ην θεθαινρώξη ηεο πεξηνρήο, γεκάην κειηέο, θαζηαληέο θαη ιηόδεληξα, κε 
ππέξνρε ζέα πξνο ηνλ Παγαζεηηθό θόιπν θαη ην λόηην Πήιην. Ακέζσο κεηά ζηα Καιά Νεξά 
ζα έρνπκε ρξόλν γηα θνιύκπη θαη γεύκα πξναηξεηηθά. Αλαρώξεζε γηα Αζήλα κε ζηάζε ζηελ 
όκνξθε παξαιία ησλ Κακέλσλ Βνύξισλ θαη ζε θαθέ ζηελ πεξηνρή ηνπ Σρεκαηαξίνπ. Άθημε 
ην βξάδπ. 
 

 
 
 

Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 
 

 

 

 

 

Ανατ. Γίκλινο 
3ο άηομο έως 12 εηών 

ζε ηρίκλινο  
Δπιβάρσνζη μονόκλινοσ 

3ημ. 
11 – 13/06 

159€ 78€ +40€ 



 
 
 
Περιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο/πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν PARK 4* ζην Βόιν 
 Γύν πξσηλά θαη δύν δείπλα 

 Δηζηηήξηα ηνπξηζηηθνύ πινηαξίνπ γηα ηελ εθδξνκή ζηε Σθηάζν 
 Αξρεγόο/ζπλνδόο 
 ΦΠΑ 
 Φόξνο δηακνλήο 
 
 
 

Γεν   περιλαμβάνονηαι: 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
 Φηινδσξήκαηα 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 
 

 
Σημείωση:  
Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
Σπκκεηνρήο. 

 


