Βόλος - Πήλιο - Αµαλιάπολη, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α - ΧΑΝΙΑ - ∆ΙΜΗΝΙ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.45 π.µ., περιοχή
ΛΑΜΙΑΣ ηµίωρη στάση για καφέ, άφιξη το µεσηµέρι στο ΒΟΛΟ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, γεύµα προαιρετικά στα περίφηµα τσιπουράδικα της πόλης,
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας µε την πόλη, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία όµορφη εκδροµή ξεκινάει στα πηλιορείτικα χωριά.
Πρώτος σταθµός οι ΜΗΛΙΕΣ, για να ακολουθήσει η ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α µε τη
µοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, πριν καταλήξουµε στα ΧΑΝΙΑ, όπου θα
έχουµε γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα κλείνουµε την περιπλάνηση µας στο
Βουνό των
Κενταύρων, µε
την
όµορφη
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
και
τη
γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια και
να απολαύσουµε πανοραµικά τον Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας
στο ΒΟΛΟ, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο του
∆ΙΜΗΝΙ και λίγο αργότερα την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ. Χτισµένη σε ένα µικρό
οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην επαρχία Αλµυρού Μαγνησίας και σε ύψος
370 µ. βρίσκεται η Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς. Η παλαιότερη ονοµασία ήταν
"Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου" και αποτελούσε µετόχι της σηµερινής Μονής
'Ανω Ξενιάς. Αµέσως µετά φθάνουµε στην ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ, που βρίσκεται
κοντά στον Αλµυρό και σε απόσταση 54 χλµ. από το Βόλο, στη δυτική
παραλία του Παγασητικού κόλπου. Ένας οικισµός πανέµορφος, φτιαγµένος
µέσα σε ελιές και πεύκα, µε υπέροχα κτίρια, µοναδικής αρχιτεκτονικής. Η
ευρύτερη περιοχή προστατεύεται από το πρόγραµµα natura για το φυσικό
κάλος και την ύπαρξη σπάνιας πανίδας. Στο γραφικό κόλπο της Αµαλιάπολης
δεσπόζει το νησάκι "Κίκυνθος" που φιλοξενεί το ιστορικό εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1805 από Τρικεριώτες. Γεύµα προαιρετικά
και αναχώρηση για Αθήνα µε ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση
στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί
της επόµενης µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
125€*
175€
(+100€ σε 4κλ.
120€
(+100€
σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε
Park
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

135€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο ΒΟΛΟ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

