ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ/5 ΝΥΧΤΕΣ
Αναχωρήσεις 21 & 29/7, 4 & 19/8.
Αναχωρήσεις 20 & 28/7, 3 & 18/8 από Ηράκλειο.
ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ & ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟ TOKALIS BOUTIQUE & SPA ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ – ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και αναχώρηση στις 9:00 π.µ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ
ηµίωρη στάση για καφέ και συνεχίζουµε για την πόλη του Βόλου µε τα περίφηµα
τσιπουράδικα, για γεύµα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευµα θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο
µας στην παραλία της ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Χρόνος ελεύθερος για κολύµπι, ξεκούραση, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό µε πολλές οµορφιές, χτισµένο
σε µια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόµετρο που κυµαίνεται από 250 µ. στο
χαµηλότερο σηµείο του (περιοχή σιδηροδροµικού σταθµού) µέχρι 450 µ. περίπου στο
υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής, γεµάτο µηλιές, καστανιές και λιόδεντρα,
µε υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αµέσως µετά στα ΚΑΛΑ
ΝΕΡΑ θα έχουµε χρόνο για κολύµπι και γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα θα βρεθούµε στη
γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ και την όµορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουµε στα πλακόστρωτα
δροµάκια και να απολαύσουµε τον καφέ µας µε θέα τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια όµορφη εκδροµή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ.
Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιµανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ή της ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, από όπου µε
τουριστικό πλοιάριο θα κάνουµε µια ολοήµερη κρουαζιέρα στη ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, όπου
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όµορφη
παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα έχουµε χρόνο για κολύµπι. Επιστροφή το απόγευµα
στο λιµάνι αναχώρησης και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο µας για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία ηµέρα της εκδροµής µας και δε θα χάσουµε την ευκαιρία για ένα
τελευταίο πρωινό µπάνιο, πριν πάρουµε το πρωινό µας και αναχωρήσουµε για επίσκεψη, στην
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, που είναι χτισµένη σε ένα µικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην
επαρχία Αλµυρού Μαγνησίας και σε ύψος 370 µέτρων. Η παλαιότερη ονοµασία ήταν
«Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε µετόχι της σηµερινής Μονής 'Ανω Ξενιάς.
Αµέσως µετά κατευθυνόµαστε στην όµορφη παραλία των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, όπου θα
έχουµε χρόνο για κολύµπι και γεύµα προαιρετικά. Συνεχίζουµε για Αθήνα µε µικρή ενδιάµεση
στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες
εντυπώσεις. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
∆ίκλινο

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο

Μονόκλινο

185€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

155€
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ.
καµπίνα)

260€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδροµές - περιηγήσεις µε κλιµατιζόµενο πούλµαν.
 ∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο ΤΟΚΑLIS BOUTIQUE
HOTEL & SPA στην παραλία της NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
 3 πρωινά.
 3 δείπνα σε µπουφέ.
 ∆ωρεάν οµπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία του ξενοδοχείου.
 Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την ολοήµερη κρουαζιέρα στη ΣΚΙΑΘΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.

