
 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 
4 Μέρες 

 
Αναχώρηση: 08/03 

Πήλιο. Ένα τοπίο με πανέμορφες αντιθέσεις, αναλόγως της εποχής. Καταπράσινη 
φύση, χρυσαφένιες αμμουδιές, γαλαζοπράσινα νερά στις θάλασσες του, 
παραδοσιακά χωριά με χαμογελαστά και φιλόξενα πρόσωπα, πηλιορείτικα 
αρχοντικά, πλακόστρωτα καλντερίμια, στολίδια που συμπληρώνουν την εικόνα 
του Πηλίου. 

 

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα – Πορταριά 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, 
υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και άμεση αναχώρηση για την Πορταριά, 
στο Πήλιο (340χλμ). Κατά την διαδρομή θα κάνουμε στάση στη περιοχή της 
Λαμίας για καφέ ή φαγητό (προαιρετικά). Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια γνωριμία με τον παραδοσιακό 
οικισμό. Χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου και βόρεια του Βόλου αποτελεί 
ένα από τα όμορφα κεφαλοχώρια της περιοχής με τα μεγάλα της αρχοντικά. 

 

                                        



 
 

2η Μέρα: Χωριά Πηλίου 
Πρόγευμα και περιήγηση στα γραφικότερα χωριά του Πηλίου. Θα δούμε τη 
κεντρική πλατεία «Μελίνα Μερκούρη» όπου εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένα τα 
περισσότερα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και αποτελεί χώρο όπου 
πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κοντά στην πλατεία βρίσκονται 
τα απομεινάρια του ξενοδοχείου «Θεοξένεια», που θεωρείτο το μεγαλύτερο και 
Πολυτελέστερο των Βαλκανίων. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μακρινίτσα, 
διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός απολύτου προστασίας, κτισμένο κλιμακωτά 
στην πλαγιά του βουνού. Έχει χαρακτηριστεί σαν το «Μπαλκόνι του Πηλίου» 
τόσο για την εξαιρετική θέα που προσφέρει όσο και για την μοναδική 
αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία με τα λιθόχτιστα αρχοντικά, τα ξύλινα χαγιάτια 
και τις 45 κρήνες. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε ένα ζεστό τσάι ή καφέ. 
Επόμενος μας σταθμός είναι τα Χάνια, το ορεινότερο χωριό του Πηλίου με το 
χιονοδρομικό κέντρο. Θα επισκεφθούμε τον Κισσό, το χωριό που υπηρέτησε ως 
δάσκαλος ο Ρήγας Φεραίος και θα προσκυνήσουμε στη μοναδική παλαιότερη, 
πέτρινη εκκλησία ολόκληρου του Πηλίου, την Αγία Μαρίνα. Θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την μοναδική Ιταλική τεχνική του 
κιαρόσκουρο, στο τέμπλο του ναού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό (προαιρετικά) 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο 
σας σε ένα από τα παραδοσιακά ταβερνάκια. 

3η Μέρα: Πορταριά - Καλαμπάκα - Μετέωρα  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη επίσκεψη στα Μετέωρα όπου θα 
επισκεφτούμε ένα από τα επιβλητικά μοναστήρια, την Μονή του Αγίου Στεφάνου. 
Εδώ το τοπίο είναι επιβλητικό, τα μοναστήρια φαίνονται σαν να κρέμονται από 
τον ουρανό όπου και δεσπόζουν επιβλητικά της μικρής κωμόπολης της 
Καλαμπάκας. Θα επισκεφθούμε το εργαστήριο κατασκευής Βυζαντινών εικόνων 
και θα απολαύσουμε ( προαιρετικά) το μεσημεριανό μας φαγητό σε τοπικό 
εστιατόριο της Καλαμπάκας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην 
Πορταριά. Διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: Πορταριά - Βόλος- Αθήνα - Λάρνακα 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Αναχωρώντας για το αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος θα περάσουμε από το Βόλο για μια σύντομη περιήγηση και χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό (προαιρετικά) σε ένα από τα πολλά τσιπουράδικα της 
πόλης. Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. 

 

 

                                                            



 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα με Blue Air. 

• Διαμονή για τρία βράδια στο ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ. 

• Μεταφορές περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Συνοδός/αρχηγός του τοπικού μας γραφείου. 

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου. 

• 1 αποσκευή 32kg και 1 χειραποσκευή 10kg. 

• Φαγητό και ποτό στην πτήση. 

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.. 

• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Xenia Palace Hotel Portarias 4* € 527 € 657 

 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Αθήνα  07.30 – 09.15 

Αθήνα – Λάρνακα  20.45 – 22.30 

HOLIDAY TOURS LTD 

3  Γρηγόρη Αυξεντίου, Άγιος Δομέτιος 2360 Λευκωσία. Τηλ 22666888, 
sales@holidaytours.com.cy www.holidaytours.com.cy 
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