
 

 
 
Γιάπκεια: 4 ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 18/07 & 01,13/08 
 
 

Νέα Αγσίαλορ - Βόλορ – Πήλιο – Σκιάθορ 

 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

 
 

1η ημέπα: Αθήνα – Βόλορ – Νέα Αγσιάλορ  
Αλαρώξεζε 08:45, πεξηνρή Aγίνπ  Κσλζηαληίλνπ εκίσξε ζηάζε  θαη  ζπλερίδνπκε  γηα  ηελ  

πόιε  ηνπ  Βόινπ  κε  ηα  πεξίθεκα  ηζηπνπξάδηθα,  γεύκα  πξναηξεηηθά. Νσξίο  ην  
απόγεπκα ζα  ηαθηνπνηεζνύκε  ζην  μελνδνρείν  καο  ζηελ  παξαιία  ηεο Νέαο Αγρηάινπ. 
Χξόλνο  ειεύζεξνο  γηα θνιύκπη, μεθνύξαζε.  Γείπλν,  δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

2η ημέπα: Μακπςνίηζα – Καλά Νεπά  
Πξσηλό θαη  επίζθεςε ζηε γξαθηθή  Μαθξπλίηζα, γηα λα πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα 
δξνκάθηα θαη λα απνιαύζνπκε ηνλ  θαθέ  καο κε  ζέα  ηνλ Παγαζεηηθό θαη ηελ πόιε ηνπ 
Βόινπ. Ακέζσο κεηά  ζηα Καιά Νεξά ζα  έρνπκε  ρξόλν  γηα  θνιύκπη  θαη  γεύκα  

πξναηξεηηθά. Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν  καο, ρξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  ραιάξσζε,  θνιύκπη  
ζηελ  όκνξθε  παξαιία  ε  ηελ  πηζίλα  ηνπ  μελνδνρείνπ,  δείπλν,  δηαλπθηέξεπζε.   
 
 

3η ημέπα: Σκιάθορ – Σπίηι/Μοςζείο Αλέξανδπος Παπαδιαμάνηη – Παπαλία 
Κοςκοςναπιών  
Πξσηλό θαη κηα όκνξθε εθδξνκή μεθηλάεη ζην θαηαπξάζηλν λεζί ηεο Σθηάζνπ. Μεηάβαζε 
λσξίο ην  πξσί ζην  ιηκαλάθη  ηνπ  Αρηιιεηνπ ε ηεο  Ακαιηαπνιεο,  απ’ όπνπ  κε  ηνπξηζηηθό  
πινηάξην  ζα  θάλνπκε  κηα  νινήκεξε  θξνπαδηέξα  ζηε  Χώξα  ηεο   Σθηάζνπ,  πνπ  

θηινμελεί θαη ην Σπίηη – Μνπζείν 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 γηα δείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 
 
4η ημέπα: Ιεπά Μονή Ξενιαρ – Καμένα Βούπλα – Αθήνα   

Τειεπηαία  εκέξα  ηεο  εθδξνκήο  καο  θαη  δελ ζα ράζνπκε  ηελ  επθαηξία γηα έλα  
ηειεπηαίν  κπάλην,  πξηλ  πάξνπκε  ην  πξσηλό  καο  θαη  αλαρσξήζνπκε  γηα επίζθεςε, 
ζηελ Ιεξά Μνλή Ξεληαο,  πνπ  είλαη θηηζκέλε ζε έλα κηθξό νξνπέδην ΒΑ ηεο Βξύλαηλαο ζηελ 
επαξρία Αικπξνύ Μαγλεζίαο θαη ζε ύςνο 370 κέηξσλ. Η παιαηόηεξε νλνκαζία ήηαλ 

«Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ» θαη απνηεινύζε κεηόρη ηεο ζεκεξηλήο Μνλήο Άλσ Ξεληάο.  
Ακέζσο κεηά  θαηεπζπλόκαζηε  ζηελ  όκνξθε  παξαιία  ησλ  Κακέλσλ Βνύξισλ, όπνπ  ζα  

έρνπκε  ρξόλν  γηα  θνιύκπη  θαη  γεύκα πξναηξεηηθά. Σπλερίδνπκε   γηα  Αζήλα  κε  κηθξή  
ελδηάκεζε  ζηάζε,  άθημε  λσξίο  ην  βξάδπ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 
 

 
 
 
*Σηελ αλαρώξεζε 13/08, ε δηακνλή ζα γίλεη ζην μελνδνρείν Park 4*, ζηνλ Βόιν θαη 

ηζρύνπλ νη παξαθάησ ηηκέο:  
 

 
 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο – πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ. 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην παξαζαιάζζην μελνδνρείν ΤΟΚΑLIS BUTIQUE HOTEL & SPA 3*,  

ζηελ  παξαιία  ηεο  Νέαο Αγρηάινπ 

 Τξία πξσηλά θαη ηξία δείπλα. 
 Δηζηηήξηα ηνπξηζηηθνύ πινηαξίνπ γηα ηελ νινήκεξε θξνπαδηέξα ζηε Σθηάζν 
 Αξρεγόο – ζπλνδόο 
 Φ.Π.Α. 
 Φόξνο  δηακνλήο 
 

 
Γεν   πεπιλαμβάνονηαι: 

 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. 

 

Ανασ. Γίκλινο 3ο άηομο έωρ 12 εηών 

4 ημέπερ 

18/07 & 01/08 
178€ 158€ 

Ανασ. Γίκλινο 3ο άηομο έωρ 12 εηών 
Δπιβάπςνζη 
Μονόκλινος 

4 ημέπερ 

13/08 
218€ 198€ +72€ 


