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Βόλος ~ Πήλιο 

Χριστούγεννα στο βουνό των Κενταύρων 
23/12/2021 

 

1η ημέρα 23/12:  Αθήνα - Βόλος  

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση.  Θα απολαύσουμε 
την πανέμορφη διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξουν στάσεις για ξεκούραση.  Άφιξη στον 
Βόλο.  Η πόλη κτισμένη στον μυχό του Παγασητικού κόλπου, κοντά στη θέση της αρχαίας Ιωλκού και στους 
πρόποδες του «βουνού των Κενταύρων», του Πηλίου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
Ελλάδας.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη.  Ο Βόλος θα σας 
μαγέψει από την πρώτη στιγμή με την ιστορία του, την αρχιτεκτονική του, τα όμορφα και επιβλητικά 
αρχοντικά, τα μουσεία αλλά και τις εκκλησίες τους. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα 24/12:  Πορταριά – Μακρυνίτσα  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε το θρυλικό βουνό των Κενταύρων και να θαυμάσουμε 

την ομορφιά του τοπίου.  Τα πρώτα χωριά που συναντάμε είναι η Πορταριά, ένα πανέμορφο θέρετρο με 

πετρόκτιστα καλντερίμια και η Μακρυνίτσα, το «μπαλκόνι του Πηλίου», ένα χωριό κτισμένο στην πλαγιά του 

βουνού, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό.  Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες, βρύσες με γάργαρα νερά, 

ο ναός του Αγίου Νικολάου, συνθέτουν την εικόνα αυτού του πανέμορφου τοπίου. Χρόνος ελεύθερος για 

βόλτα και για να δοκιμάσουμε τοπικές λιχουδιές.  Το απόγευμα επιστροφή στον Βόλο.  Για το βράδυ μία 

βόλτα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τσίπουρο στα παραδοσιακά τσιπουράδικα, τα οποία είναι 

γνωστά σε όλη την Ελλάδα για το καλό τσίπουρο και τους εκλεκτούς τους μεζέδες. 

 

3η ημέρα 25/12:  Μηλιές – Τσαγκαράδα  

Μετά το πρωινό μας, ανήμερα των Χριστουγέννων, αναχώρηση για ένα από τα πιο γραφικά χωριά του 

Πηλίου τις Μηλιές, ένα μέρος αξεπέραστης φυσικής ομορφιάς, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

ιστορία του Ελληνικού Έθνους κατά την επανάσταση.  Εάν ο χρόνος το επιτρέπει μπορούμε να επισκεφθούμε 

την ονομαστή Βιβλιοθήκη των Μηλέων, στην οποία φυλάσσονται πάνω από 3.000 τίτλοι σπάνιων βιβλίων και 

χειρογράφων. Στη συνέχεια αναχώρηση για το σμαράγδι του Πηλίου, την Τσαγκαράδα. Βρίσκεται στις 

βορειοανατολικές πλευρές του βουνού σε υψόμετρο 500 μέτρων. Η Τσαγκαράδα είναι ένα μέρος ευλογημένο 

με πλούσια ιστορία και κουλτούρα. Έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική, εμπορική και 

οικονομική ανάπτυξη του ανατολικού Πηλίου, και σήμερα αποτελεί τον κύριο τουριστικό πόλο έλξης στην 

περιοχή.  Το απόγευμα επιστροφή στον Βόλο. 

 

4η ημέρα 26/12:  Βόλος – Αθήνα  

Τελευταία ημέρα του ταξιδιού και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες μας βόλτες.  Η προκυμαία του Βόλου 

είναι ένα στολίδι της πόλης. Σε όλο το μήκος της υπάρχουν μαγαζιά, στα οποία ντόπιοι και επισκέπτες 

απολαμβάνουν το φαγητό, το τσίπουρο και τον καφέ τους.  Το απόγευμα επιβίβαση στο λεωφορείο μας για 

την επιστροφή στην Αθήνα. 

 

 



                                                             

  

 

 

 

 

Ημέρες Ξενοδοχείο Διατροφή 
Τιμή 

ατόμου 
Επιβ. 

Μονόκλινου 
3ος  

Ενήλικας 
Παιδί  
2-12 

Παιδί  
0-2 

4 NEFELI  3*  Πρωινό 245€ +70€ 195€ 175€ Δωρεάν 

-Οι τιμές είναι ανά άτομο.   

-Όπου παιδί:  2 έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων. 

 

Περιλαμβάνονται: 

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.  

➢ Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

➢ Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο. 

➢ Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (κεντρικό). 

➢ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

➢ Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη. 

➢ Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. Άρθρο 53 Ν. 4389/2016:  1,50€ για ξενοδοχεία 3*,  3€ για 

ξενοδοχεία 4* και 4€ για ξενοδοχεία 5* ανά ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, ο οποίος 

έχει καθιερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

• Είσοδοι σε μουσεία και σε επισκεπτόμενους χώρους. 

• Επιπλέον γεύματα.  Ποτά στο εορταστικό δείπνο. 

• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

Τιμή για εορταστικό δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 35€ το άτομο 

 

Προφυλάξεις κατά της νόσου Covid-19.  Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως ορίζει ο νόμος. 

 

Όλοι οι ενήλικες συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν: 

- Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών 

      Τα παιδιά  έως 11 ετών θα πρέπει να έχουν: 

- Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών  

      Τα παιδιά 12-17 ετών θα πρέπει να έχουν: 

- Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών ή 

Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών 

 

Με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας, διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα group είναι 

ολιγομελή (αυστηρά έως 16 άτομα).  


