
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 

ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ 
ΞΕΝΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 

  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24,31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 3 ΗΜΕΡΕΣ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, 
άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα 
τσιπουράδικα της πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους γνωριμίας, δείπνο, διανυκτέρευση. 
2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορείτικα 
χωριά. Πρώτος σταθμός, οι ΜΗΛΙΕΣ, όμορφος ορεινός οικισμός, χτισμένος 
σε υψόμετρο 400 μέτρων, και αφετηρία του ‘διάσημου Μουτζούρη’ . Η 
πανοραμική μας περιπλάνηση συνεχίζεται και μας οδηγεί 
στην ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, λίγο αργότερα 
καταλήγουμε στα ΧΑΝΙΑ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα 
προαιρετικά. Το απόγευμα κλείνουμε την περιπλάνηση μας στο Βουνό των 
Κενταύρων, με τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό 
και την πόλη του Βόλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 
3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ. 
Κτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού 
Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων βρίσκεται η Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς. Η 
παλαιότερη ονομασία ήταν «Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και 
αποτελούσε μετόχι της σημερινής Μονής 'Ανω Ξενιάς. Αμέσως μετά 
φθάνουμε στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ. 



  

ΤΙΜΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ (κατ' άτομο) 

σε Δίκλινο Επιβάρυνση 
μονόκλινου δωματίου 

3o άτομο ως 12 ετών 

178€ + 60€ 168€ 

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Εκδρομές – περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν. 

 Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARK 4* στο ΒΟΛΟ. 

 Δύο πρωινά και δύο δείπνα ( ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΙΠΝΑ 24 & 31/12/22). 

 Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. 

 Φ.Π.Α. 

 Φόρος διαμονής. 
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