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ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  
 

ΒΟΛΟΣ – ΧΑΝΙΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΗΛΙΕΣ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – Ι.Μ. ΞΕΝΙΑΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
1η Μέρα, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση από Αθήνα 08.30, περιοχή Θήβας και Λαμίας, μικρές στάσεις. 
'Αφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα παραδοσιακά τσιπουράδικα της πόλης, 
τακτοποίηση νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, στα ΧΑΝΙΑ. Δείπνο με νηστίσιμα στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή στα πηλιορείτικα χωριά ξεκινάει. Θα 
επισκεφθούμε τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, για να ακολουθήσουν οι 
ΜΗΛΙΕΣ, πριν καταλήξουμε στο ΒΟΛΟ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή το απόγευμα στα ΧΑΝΙΑ, ολοκληρώνοντας έτσι την ‘’περιπλάνηση μας’’ στο ΠΗΛΙΟ. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο 
δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

3η Μέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Χριστός Ανέστη – Χρόνια Πολλά ! Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους στην Πασχαλινή ατμόσφαιρα του χωριού. Νωρίς το μεσημέρι μας περιμένουν πασχαλινοί μεζέδες 
και ένα υπέροχο παραδοσιακό Πασχαλινό εορταστικό γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με ζωντανή 
μουσική. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, «το μπαλκόνι του Πηλίου», όπου θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα απολαύσουμε τον καφέ μας ‘’αγναντεύοντας’’ τον 
Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ. Κτισμένη σε 
ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων βρίσκεται η 
Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς. Η παλαιότερη ονομασία ήταν «Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε 
μετόχι της σημερινής Μονής 'Ανω Ξενιάς. Ένα όμορφο νέο μοναστήρι με κήπους γεμάτο τριανταφυλλιές και 
περίτεχνα κτίσματα. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας για Αθήνα, για να φθάσουμε νωρίς το βράδυ. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
4* CHANIA PALACE στα ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 3 πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο με νηστίσιμα την Μεγάλη Παρασκευή, 
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο, εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική και 
μεζεδάκια με τσίπουρο, 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. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 
3ο άτομο έως 12 ετών σε 

3κλινο   

*183 € (early booking) *243 € (early booking) 
175€   

198 € 258 € 
  

*Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3. 
(και για περιορισμένο αριθμό θέσεων)   


