Αράχωβα - Βόλος - Πήλιο - Σκιάθος
Διάρκεια: 7 μέρες

από €759

Κατηγορία: Ομαδικές Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

7, 14, 21, 28/7 και 4, 11, 18, 25/8

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 903

10:40 - 12:25

13, 20, 27/7 και 3, 10, 17, 24, 31/8

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

AEGEAN AIRLINES

A3 906

16:55 - 18:40

Πρόγραμμα

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. ʼφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για
Αράχωβα. ʼφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί επίσκεψη και ξενάγηση στον σημαντικότερο
αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας, τους Δελφούς. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να
απολαύσετε τη βόλτα σας στα δρομάκια του πιο γραφικού θέρετρου της περιοχής. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΑΡΑΧΩΒΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΑΓΟΡΙΑΝΗ-ΓΡΑΒΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΤΥΛΙΔΑ-ΒΟΛΟΣ

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για σύντομη βόλτα στην Αράχωβα. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τις
φυσικές ομορφιές του Παρνασσού με το χιονοδρομικό κέντρο, τα σαλέ, την πυκνή βλάστηση και τα
πολλά έλατα. Στάση για καφεδάκι στην πανέμορφη Αγόριανη, ένα γραφικό χωριό του Παρνασσού με τα
τεράστια πλατάνια, τα τρεχούμενα νερά και το μονοπάτι με τους καταρράκτες. Θα επισκεφθούμε στη
συνέχεια τη Γραβιά με το ιστορικό Χάνι και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Συνεχίζουμε για τις Θερμοπύλες και
θα απολαύσουμε το γεύμα μας στη Λαμία. Συνεχίζουμε μέσω Στυλίδας για τον τελικό προορισμό μας την
πόλη των Αργοναυτών το Βόλο. Θα παραμείνουμε για τρία βράδια απολαμβάνοντας τα ουζερί,τα
περίφημα τσιπουράδικα και τα ταβερνάκια του παραλιακού μετώπου της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΒΟΛΟΣ

Μετά το πρόγευμα θα ανηφορίσουμε στο πανέμορφο Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων της μυθολογίας.
Εδώ όπου σμίγει η μυθολογία, η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός με τις φυσικές ομορφιές. Θα
επισκεφθούμε την Πορταριά, τη Μακρινίτσα που είναι το γραφικότερο από τα χωριά του Πηλίου,
διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός, χαρακτηρίζεται ως το μπαλκόνι του Πηλίου, τα Χάνια με το
χιονοδρομικό κέντρο και το χωριό Κισσός με την εντυπωσιακή εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με τις
εξαιρετικές τοιχογραφίες και το σχολείο που δίδαξε ο Ρήγας Φερραίος. Επιστροφή στο Βόλο και το
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αχίλλειο απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για την κρουαζιέρα μας,
απολαμβάνοντας κατά τη διαδρομή τις γραφικές ακτές της Βόρειας Εύβοιας και την Νότιας πλευράς του
Πηλίου. ʼφιξη στην πόλη της Σκιάθου. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση μας για να γνωρίσουμε το νησί
του Παπαδιαμάντη και να απολαύσουμε τη βόλτα μας στα γραφικά δρομάκια του. Στη συνέχεια θα
επιβιβαστούμε στο καράβι μας με προορισμό τις Κουκουναριές, τη μεγαλύτερη και ομορφότερη παραλία
της Σκιάθου για να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Όσοι επιθυμούν θα παραμείνουν στην πόλη και με
πούλμαν θα επισκεφθούμε τη Μονή Ευαγγελίστριας, θα περιηγηθούμε στο νησί και θα καταλήξουμε στις
Κουκουναριές για να πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Κατά την επιστροφή γίνονται διάφορες
εκδηλώσεις που όλοι οι επιβάτες μπορούν να διασκεδάσουν μέχρι την άφιξη μας στο λιμάνι. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο Βόλο. Χαρείτε τη μαγεία της νυκτερινής ζωής του Βόλου. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα. Από τη Γλύφα θα περάσουμε στο νησί της Εύβοιας και στον
Αγιόκαμπο, θα συνεχίσουμε για τη λουτρόπολη της Αιδηψού και το Προκόπι όπου θα προσκυνήσουμε το
ολόσωμο σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Επόμενη στάση μας η όμορφη πόλη της Χαλκίδας.
Τελικός προορισμός η Αθήνα όπου φθάνουμε το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΑΘΗΝΑ

Σήμερα η μέρα μας είναι ελεύθερη, μπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Μπορείτε να
επισκεφθείτε το μουσείο της Ακρόπολης, το Θησείο, το Μοναστηράκι κ.α . Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με μουσική στην Πλάκα. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για κάνετε τις αγορές σας ή να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Μετά το
μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για το ταξίδι της επιστροφής.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

7/7, 25/8

€759

€975

€759

€549

14/7, 21/7, 28/7

€779

€995

€779

€569

4/8, 11/8, 18/8

€809

€1025

€809

€599

Περιλαμβάνονται

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων.
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
Ένα (1) δείπνο στο ξενοδοχείο στην Αράχοβα.
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Κρουαζιέρα στη Σκίαθο.
Εισιτήρια καραβιού από Γλύφα-Αγιόκαμπο.
Επαγγελματίας ξεναγός στους Δελφούς.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας .
Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
Φ.Π.Α

Δεν Περιλαμβάνονται

·
·
·
·

Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο .

