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ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ & ΜΠΟΥΡΑΝΙ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Μαρτίου

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα, Αθήνα – Μακρυνίτσα - Πορταριά - Βόλος: Αναχώρηση το πρωί, με ενδιάμεση στάση καθοδόν,
περνώντας από Στυλίδα, διασχίζοντας τον Βόλο, θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε το Βουνό των Κενταύρων, με
πρώτη στάση στη μοναδική Μακρινίτσα, το ‘‘μπαλκόνι του Παγασητικού’’, με πανοραμική θέα στον κόλπο
του Παγασητικού. Παραμονή για βόλτα και γεύμα ελεύθερα. Συνεχίζουμε για την Πορταριά, με τα όμορφα
αρχοντικά, όπου θα έχουμε στάση για καφεδάκι. Συνεχίζουμε για τον Βόλο και το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος
Χρόνος. Το βράδυ, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα, Τσαγκαράδα – Μηλιές - Βόλος: Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορείτικα χωριά.
Πρώτος σταθμός η γραφική Τσαγκαράδα με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, Θα επισκεφθούμε την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με τον πελώριο πλάτανο στην πλατεία (ηλικία πάνω από 800 χρόνια), θα
θαυμάσουμε την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Κατόπιν θα καταλήξουμε στις Μηλιές, ολοκληρώνοντας έτσι
την "περιπλάνηση" μας στο Πήλιο, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Επιστρέφουμε στην πόλη του Βόλου
για να παρακολουθήσουμε δρώμενα και αποκριάτικες εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος. Το βράδυ δείπνο
και Αποκριάτικο γλέντι με μουσική , στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας, διανυκτέρευση.
3η ημέρα, Τύρναβος - Αθήνα:Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην υπέροχη
παραλία του Βόλου. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τον Τύρναβο για να γιορτάσουμε τα κούλουμα και να
παρακολουθήσουμε το παλαιό σατυρικό έθιμο 'ΜΠΟΥΡΑΝΙ'. Έπειτα Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:135€

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +50€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
➢ Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
➢ Διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο PARK 4*
➢ Ημιδιατροφή (2 πρωινά + 2 δείπνα)
➢ Αποκριάτικο γλέντι με μουσική
➢ Αρχηγός/συνοδός εκδρομής / Ασφάλεια αστικής ευθύνης/ Φπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Δημοτικός Τουριστικός Φόρος, ότι δεν αναφέρεται, είσοδοι σε Μουσεία Αρχαιολογικούς
χώρους , φιλοδωρήματα.

