Βόλος – Κρουαζιέρα στην Σκιάθο –
Πήλιο
Σύνοψη
Πρόγραμμα
Περιλαμβάνονται
Τιμές
Ημερομηνίες αναχώρησης: 15/07
Πρόγραμμα
1η ημέρα
Αναχώρηση 07.30 π.μ. από Ξυλόκαστρο και 07.50 π.μ. απο Κιάτο για Λαμία (Ε.Ο.),
στάση για καφέ και ξεκούραση. Συνεχίζουμε προς Στυλίδα για να φτάσουμε στην
παραλία Αμαλιάπολης. Στον πανέμορφο γραφικό κολπίσκο με την αμμουδερή παραλία
θα παραμείνουμε για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα (προαιρετικό). Από εκεί φτάνουμε
στο Βόλο και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας όπου θα τακτοποιηθούμε στα
δωμάτιά μας. Χρόνος ελεύθερος να περιηγηθείτε στην όμορφη αυτή πόλη, να
περπατήσετε στο λιμάνι της. Η μαρίνα εκτείνεται από το λιμάνι του πορθμείου προς το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ακτή συνεχίζεται ακόμη περισσότερο. Εκεί θα δείτε
ψαράδες αλλά και κωπηλάτες. Είναι ένας χώρος χωρίς αυτοκίνητα, πράγμα που
σημαίνει ότι πολλοί πεζοί περπατούν εκεί μέρα και νύχτα ανενόχλητοι. Μπορείτε
επίσης να απολαύσετε τον καφέ σας με θέα τα ιστιοπλοϊκά σε μια από τις καφετέριες
που βρίσκονται εκεί και βέβαια τα περίφημα τσιπουράδικα όπου εννοείται ότι θα
επισκεφτείτε καθώς σερβίρουν τσίπουρο σε συνδυασμό με μεζέδες για κάθε γούστο.
Από φρέσκο ψάρι και θαλασσινά μέχρι άλλα ελληνικά παραδοσιακά εδέσματα.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Αχίλλειο, το γραφικό λιμανάκι στον Αλμυρό, όπου
θα επιβιβαστούμε στο βενζινόπλοιο για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο
καταπράσινο νησί της Σκιάθου. Πρώτο μας σταθμός οι Κουκουναριές, η πιο φημισμένη
παραλία του νησιού, με λεπτή, χρυσή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, που
εκτείνονται κατά μήκος πυκνού, πευκόφυτου δάσους. Στην μαγευτική παραλία, που έχει
κάνει διάσημο το νησί σε όλο τον κόσμο, θα παραμείνουμε για το μπάνιο μας και στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε τη χώρα, με ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό φαγητό και
βόλτα στα στενά δρομάκια και το λιμάνι. Επιστροφή το απόγευμα στο Αχίλλειο και από
εκεί μεταφερόμαστε πίσω στο Βόλο και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

3η ημέρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το βουνό των Κενταύρων, το ονειρικό Πήλιο. Κάνουμε
στάση στην γραφική Πορταριά, με τα αναρίθμητα πετρόχτιστα αρχοντικά να πιούμε
καφέ και στην συνέχεια φτάνουμε στο «μπαλκόνι του Πηλίου», την σαγηνευτική
Μακρυνίτσα, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού και με εκπληκτική θεά
στον Παγασητικό κόλπο και την πόλη του Βόλου. Ελεύθερος χρόνος για μία βόλτα στην
πλατεία του οικισμού που έχει μείνει αναλλοίωτη στο χρόνο και τα στενά με τα
μαγαζάκια που μπορούμε να αγοράσουμε τα ξακουστά γλυκά του κουταλιού του Πηλίου
και τα μοναδικά βότανα που υπάρχουν μόνο στο Πήλιο. Ελεύθεροι για το μεσημεριανό
μας γεύμα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής μέσω Βόλου και από εκεί, με
ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και ξεκούραση, φτάνουμε στον τελικό
προορισμό της ημέρας σε Ξυλόκαστρο και Κιάτο.
Περιλαμβάνονται
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2 διανυκτερεύσεις σε 3* κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό
Φόρος διαμονής
Κρουαζιέρα στην Σκιάθο
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο
σε δίκλινο

145€

Τιμή σε μονόκλινο 195€

