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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΗΛΙΟ 

16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (6 ΗΜΕΡΕΣ-5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 
 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση στα λεωφορεία και 

ξεκινάμε τη διαδρομή μας για την κεντρική Ελλάδα. Πρώτη μας στάση στην πόλη της Λειβαδιάς. Στις πηγές 

της Κρύας ο χρόνος σταματάει και μεταφέρεσαι αυτόματα σε άλλη εποχή. Εκεί που μοιάζουν όλα σαν να 

είναι βγαλμένα από πίνακα ζωγραφικής ή από εικόνα παραμυθιού. Νερόμυλοι, μικροί καταρράκτες, 

αιωνόβιοι πλάτανοι, τρεχούμενα νερά και πέτρινα γεφύρια. Όσοι γνωρίζουν την ύπαρξη του μαγικού αυτού 

τόπου θα ξέρουν ότι οι καταρράκτες, οι νερόμυλοι και τα τρεχούμενα νερά που υδροδοτούν την πόλη, είναι 

το θρυλικό ποτάμι με την θηλυκή ονομασία, Έρκυνα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τις Θερμοπύλες. Εδώ, 

το 480 π.Χ., ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας και οι 300 στρατιώτες του έκλεισαν το στενό πέρασμα, 

εμποδίζοντας την επέλαση του υπεράριθμου περσικού στρατού. Σήμερα, συναντάμε το μνημείο του Λεωνίδα 

και τον αρχαιολογικό χώρο, κάνοντας ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία του τόπου. Στις Θερμοπύλες βρίσκονται 

και τα ομώνυμα λουτρά. Κατά τη μυθολογία, ο Ήφαιστος, μετά από παράκληση της θεάς Αθηνάς, 

δημιούργησε τις πηγές για να πλένεται και να ανακτά τις δυνάμεις του ο Ηρακλής μετά τους άθλους του. Η 

οργάνωση των πηγών άρχισε το 1935. Η θερμοκρασία του νερού είναι 40
ο
 C. Ενδείκνυται για τη θεραπεία 

ρευματικών, γυναικολογικών και παθήσεων περιφερειακών νεύρων. Ακολούθως,  ταξιδεύοντας παράλληλα 

με τις δαντελωτές ακτές του Μαλιακού κόλπου, φθάνουμε στον προορισμό μας στην πρωτεύουσα του νομού 

Μαγνησίας, στην πανέμορφη πόλη του Βόλου, με τα νεοκλασικά κτίρια και τα πάρκα, που τη βρέχει ο 

Παγασητικός και τη σκιάζει το Πήλιο με τα μυριοστόλιστα χωριά του. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος 

ελεύθερος για βόλτα στην παραλία με τα περίφημα τσιπουράδικα. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

Μετά το πρόγευμα περιήγηση στον ξεχωριστής ομορφιάς Βόλο. Μία πόλη σύγχρονη με πλούσια ιστορία που 

τη βρέχει ο Παγασητικός και τη σκιάζει το Πήλιο με τα μυριοστόλιστα χωριά του. Θα θαυμάσουμε τα 

νεοκλασικά κτίρια και τα πάρκα, τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, το μνημείο Πεσόντων για την Εθνική 

Ανεξαρτησία, το πανέμορφο λιμάνι, ενώ θα περπατήσουμε στον παραλιακό πεζόδρομο. Αμέσως μετά 

ανηφορίζουμε για το καταπράσινο θρυλικό βουνό του Πηλίου, που αντιστέκεται πεισματικά στον χρόνο και 

στις σειρήνες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Φτάνουμε στο «μπαλκόνι του Παγασητικού», την ξακουστή 

Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην απότομη πλαγιά του βουνού, στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω 

από την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη βρύση “Αθάνατο νερό” με 

τους λεοντόμορφους κρουνούς και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό “Θεόφιλο”. Στη συνέχεια 

κατευθυνόμαστε στην παραδοσιακή Πορταριά, με τα τρεχούμενα νερά και τα γραφικά καλντερίμια. 

Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων, τσάι του βουνού και βασιλικού πολτού. Η Ιερά Μονή της 

Παναγίας της Πορταρέας είναι αξιόλογο σημείο επίσκεψης. Χτίστηκε στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα και 

γύρω από αυτό οργανώθηκε ο αρχικός οικισμός. Την κεντρική είσοδο κοσμεί η εικόνα της Παναγίας. Οι 

τοιχογραφίες χρονολογούνται από το 1581 ενώ το ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου 

αιώνα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βραδύ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά 

των Επιταφίων. Διανυκτέρευση 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2020  ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΒΟΛΟΣ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2020 ΒΟΛΟΣ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΕΑΣ 



20:00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟΣ» του ξενοδοχείου. 

 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη Καλαμπάκα, η οποία βρίσκεται χτισμένη 

κάτω ακριβώς από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής και 

πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Από εκεί θα ανεβούμε στα θεόρατα βράχια των Μετεώρων, που 

δεσπόζουν επιβλητικά στην Καλαμπάκα μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Αυτό το μεγαλούργημα 

της φύσης αποκαλύπτει όλο του το μεγαλείο αιώνες τώρα, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό σε ομορφιά 

γεωλογικό φαινόμενο και ένα σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Τα Μετέωρα που έχουν χαρακτηριστεί το 

δεύτερο Άγιο Όρος συνεχίζουν τη μοναστική παράδοση εδώ και έξι περίπου αιώνες. Προαιρετικό γεύμα. 

Επιστροφή το απόγευμα στο Βόλο. Το βράδυ μετάβαση στην εκκλησία για την Αναστάσιμη λειτουργία. 

Ακολουθεί δείπνο στο οποίο θα σερβιριστεί η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Τσαγκαράδα με την  λιθόστρωτη 

πλατεία της, τον γηραιότερο ίσως πλάτανο της Ευρώπης, ηλικίας 1000 ετών, το πέτρινο Γεφύρι που άντεξε στο 

χρόνο και τις αρχαίες εκκλησίες  με τις σπουδαίες τοιχογραφίες, σε ένα τόπο ευλογημένο, σμιλεμένο από τον 

αέρα, το φώς και την πέτρα με μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών του 

1746μ.χ. με  το Βενετσιάνικου τύπου τέμπλο.  Στη συνέχεια φθάνουμε στο χωριό Κισσός, κρυμμένο μέσα σε πυκνό 

δάσος, το οποίο συνθέτουν πλατάνια, οξιές, καστανιές, φλαμουριές, μηλιές, καρυδιές, έλατα, αρκουδοπούρναρα, 

κερασιές, κληματαριές, ορτανσίες και βέβαια αμέτρητοι κισσοί. Προσκύνημα στην Αγία Μαρίνα, τρίκλιτη βασιλική 

του 1650, που ανακαινίσθηκε το 1745. Στον Κισσό διορίσθηκε δάσκαλος ο Ρήγας Φεραίος. Καταλήγουμε στα 

Χάνια όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες  με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό από τη μία και 

το Αιγαίο από την άλλη και αποτελούν τον ορεινότερο οικισμό του Πηλίου σε υψόμετρο 1190μ. Ακολουθεί το 

εορταστικό μας γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Βόλο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια, όπου θα επιβιβαστούμε στο «τραινάκι του Πηλίου», το 

θρυλικό Μουντζούρη. Αναφερόμαστε φυσικά στον ιστορικό σιδηρόδρομο Βόλου-Μηλεών, που 

κατασκευάστηκε σε δύο στάδια από το 1894 μέχρι το 1903 και που μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας 

σκαρφαλώνει και πάλι στο Πήλιο. Ξεκινώντας παίρνει την ανηφόρα μέσα στα λιόδεντρα, αγκομαχώντας και 

σφυρίζοντας όπως παλιά, και περνώντας από τους παραδοσιακούς οικισμούς Ανω Γατζέα, όπου 

πραγματοποιεί και ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό, Αγία Τριάδα, Άγιο Αθανάσιο Πινακάτων, Αργυρέικα 

τερματίζει στις Μηλιές. Από εδώ ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του χωριού. 

Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία των Ταξιαρχών που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό 

μουσείο και η βιβλιοθήκη, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα δούμε. 

Τελειώνοντας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για να αναχωρήσουμε για τη Βυζίτσα, το χωριό που 

κέρδισε το «Χρυσό Μήλο», σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και 

εντυπωσιακά αρχοντικά. Το απόγευμα επιστροφή στο Βόλο με στάση για προσκύνημα στην Ιερά Γυναικεία 

Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γραφικά χωριά του Πηλίου, 

τον Άγιο Βλάσιο και τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας. Το βράδυ μην παραλείψετε να δειπνήσετε σε ένα από τα 

τσιπουράδικα στην παραλία της πόλης του Βόλου. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφήνουμε το Βόλο με προορισμό τη Γλύφα, επιβίβαση στο πλοίο για τον 

Αγιόκαμπο Ευβοίας.  Άφιξη και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την ανδρική Μονή του Οσίου Δαβίδ, που 

είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στο ναό της Μονής φυλάσσονται τα θαυματουργά οστά 

του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, θυμιατό και πετραχήλι Του. Ακολούθως φθάνουμε στο χωριό Προκόπι και το 

ναό του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου για προσκύνημα των ιερών λειψάνων του ομώνυμου θαυματουργού Αγίου. 

3η ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/2020 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19/04/2020 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ-ΚΙΣΣΟΣ-ΧΑΝΙΑ 

5
η
 ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20/04/2020 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ-ΜΗΛΙΕΣ-ΒΥΖΙΤΣΑ-ΙΕΡΑ 

ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

6
η
 ΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 21/04/2020 ΓΛΥΦΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ 



Αμέσως μετά φτάνουμε στη Χαλκίδα όπου είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου, όπου 

ένα μέρος της  καταλαμβάνει τμήμα της Εύβοιας, το δε άλλο στη Στερεά Ελλάδα. Θα δούμε την παλιρροιακή 

εναλλασσόμενη κίνηση των νερών του Ευβοϊκού κόλπου. Το βράδυ άφιξη στο αεροδρόμιο Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις 

από την εξαήμερη διαμονή μας στην Ελλάδα. 

 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

625€ 590€ 720€ 520€ 

 

Στις τιμές περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

• Φόροι αεροδρομίων 

• 1 βαλίτσα 23 κιλά και 1 χειραποσκευή  ως 8 κιλά 

• 5 βράδια διαμονή στο Βόλο στο ξενοδοχείο Nefeli 3* με πρόγευμα 

• Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα 

• Όλες οι μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις βάσει του προγράμματος με κλιματιζόμενο λεωφορείο 

• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

• Ακτοπλοϊκό εισιτήριο στην Εύβοια 

• Φ.Π.Α.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

• Είσοδοι (όπου απαιτούνται) στις εκδρομές, τρενάκι Πηλίου (10€ ανά ενήλικα – παιδί 6€) 

• Νέος φόρος διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία 3*: €1,50 – τιμές ανά δωμάτιο ανά ημέρα) 

 

Πτήσεις: 16/4 Λάρνακα-Αθήνα 05:10-06:55 • 21/4 Αθήνα-Λάρνακα 23:00-00:40 

 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/01/2020 

NAZ 69H-2020 

 

 


