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ΑΡΑΧΩΒΑ-ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΣΚΙΑΘΟΣ

XLGRE3

7 Μέρες
Αράχωβα-Δελφοί-Ιτέα-Γραβιά-Γοργοπόταμος-Στυλίδα-Βόλος-ΠήλιοΣκίαθος-Εύβοια-Χαλκίδα-Αθήνα
Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
Λάρνακα – Αθήνα
CO 712
06:40 – 08:30
Αθήνα – Λάρνακα
CO 723
21:05 – 22:45
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και
αναχώρηση για Αράχωβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βόλτα στα γραφικά δρομάκια
του πιο γραφικού θέρετρου της περιοχής. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΙΤΕΑ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΣΤΥΛΙΔΑ-ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας,
τους Δελφούς. Η διαδρομή θα μας οδηγήσει στην παραλία της Ιτέας για καφέ. Συνεχίζοντας
περνούμε από την περιοχή της Γραβιάς γνωστή από την ιστορική μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, για
να επισκεφθούμε τη Γέφυρα του Γοργοπόταμου, που η ανατίναξη της αποτελεί το
σημαντικότερο γεγονός της αντίστασης κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Ακολούθως
μέσω της Στυλίδας θα καταλήξουμε στην 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. Άφιξη 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 μας προορισμός η Αθήνα όπου φθάνουμε το απόγευμα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 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.Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για Καλύβια Αττικής(προαιρετικό
γεύμα).Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εκπτωτικό χωριό για να κάνετε τις αγορές σας ή να
απολαύσετε το καφεδάκι σας.Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για το
ταξίδι της επιστροφής.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• 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.
• 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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φαγητό ατο αεροπλάνο.
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
• Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

8/7, 26/8

€679

€885

€489

15/7, 22/7, 29/7

€699

€905

€499

5/8, 12/8, 19/8

€729

€935

€529

9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 18/11

Αναμένονται

