
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ  
 

ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 
 

ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΛΑΡΙΣΑ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Χριστούγεννα 24-26/12/19  &  Πρωτοχρονιά 31/12/19-02/01/20   
 

3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
1η μέρα: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., περιοχή Σχηματαρίου ημίωρη στάση και συνεχίζουμε για το 
γραφικό οικισμό της Παύλιανης, στην ορεινή Φθιώτιδα, στις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης. Περίπατοι, 
γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για την 
πρώτη γνωριμία με τη γιορτινή όψη της πόλης, εορταστικό δείπνο και διασκέδαση στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου, διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα Πηλιορίτικα χωριά. Η διαδρομή μας περνά από 
τις ΜΗΛΙΕΣ, όπου θα έχουμε ανάλογη στάση και συνεχίζεται για τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, παραδοσιακός 
οικισμός χτισμένος στην ανατολική πλαγιά του Βουνού των Κενταύρων, με μοναδική θέα το Αιγαίο 
Πέλαγος. Στάση - επίσκεψη και η πανοραμική διαδρομή μας συνεχίζεται για τα ΧΑΝΙΑ, όπου θα έχουμε 
και γεύμα προαιρετικά. Η επίσκεψη μας στο ΠΗΛΙΟ κλείνει με τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, πλακόστρωτα 
δρομάκια και την πανοραμική θέα στην πόλη του ΒΟΛΟΥ και τον Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΛAΡΙΣΑΣ. Αμέσως μετά αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με 
ενδιάμεση στάση στην περιοχή του ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά, άφιξη το 
βράδυ. 
 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

Park 4* 148 € 55 € 203 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο PARK 4* στο Βόλο, 2 πρωινά & 2 δείπνα (εορταστικά με μουσική κάλυψη από D.J. - τα 
δείπνα στις 24 & 31/12), Αρχηγός – Συνοδός, ΦΠΑ, Φόρος διαμονής 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά 
επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

 
 


