Λίμνη Πλαστήρα-Βόλος-Πήλιο-Δελφοί-Αράχοβα
9 - 13 Νοεμβρίου
4ήμερη οδική εκδρομή

Πέμπτη 09 Νοεμβρίου: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου στις 20:00 και
επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες και
αναχώρηση για Πειραιά.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου: Νωρίς το πρωί άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση στο
πούλμαν και ξεκινάμε την εκδρομή μας με προορισμό την Λίμνη Πλαστήρα ή αλλιώς
Λίμνη Ταυρωπού. Σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στο
νότιο άκρο της επί της αρχής του ποταμού Ταυρωπού ή Μέγδοβα. Η δε ιδέα για την
κατασκευή της αποδόθηκε στον στρατιωτικό και πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, όταν
το 1935 που επισκέφθηκε την γενέτειρά του, και είχαν σημειωθεί καταστροφικές
πλημμύρες στη περιοχή και την Μακεδονία από συνεχείς βροχοπτώσεις, βλέποντας
τον χώρο φέρεται να είπε πως "εδώ μια μέρα θα γίνει λίμνη", απ' όπου και το πιο
γνωστό της όνομα. Στάση στο φράγμα για φωτογραφίες, και ελεύθερο χρόνο.
Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς τον Βόλο. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και
τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Το βραδάκι μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας
σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού από το λιμάνι του Βόλου έως και το Πάρκο
του Αγίου Κων/νου, περνώντας μπροστά από τις παλιές αποθήκες Παπαστράτου (νυν
κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Στον ίδιο δρόμο θα συναντήσετε καφετέριες,
ταβέρνες και φυσικά τα περίφημα τσιπουράδικα του Βόλου. Για το βράδυ
προτείνουμε φαγητό σε ταβέρνα στην παραδοσιακή συνοικία Παλαιά.
Διανυκτέρευση.

Σάββατο 11 Νοεμβρίου: Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για να
επισκεφθούμε το Πήλιο. Πρώτη μας στάση η Πορταριά, ένα όμορφο χωριό με
υπέροχη θέα. Χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων. Συνεχίζουμε για την
Μακρυνίτσα, το «μπαλκόνι του Πηλίου» όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε την
πόλη του Βόλου και τα ασημένια νερά του Παγασητικού. Ελεύθερος χρόνος για καφέ
και περίπατο και στη συνέχεια αναχώρηση για τα Χάνια. Τα Χάνια αποτελούν τον
ορεινότερο οικισμό του νομού Μαγνησίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε τοπικές
ταβέρνες. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερο για μία
τελευταία βόλτα στο Βόλο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου: Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για την
ιστορική πόλη “ο Ομφαλός της γης” όπως αποκαλούνταν κατά την αρχαιότητα οι
Δελφοί. Στους πρόποδες του Παρνασσού, στο επιβλητικό τοπίο που σχηματίζεται
ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους, τις Φαιδριάδες, βρίσκεται το πανελλήνιο ιερό
των Δελφών και το πιο ξακουστό μαντείο της αρχαίας Ελλάδας. Ο αρχαιολογικός
χώρος των Δελφών περιλαμβάνει τα ευρήματα από δύο ιερά, ένα αφιερωμένο στον
Απόλλωνα (το αρχαίο μαντείο) και ένα στην Αθηνά (ιερό αθηνάς προναίας) καθώς
και τα ερείπια από το Γυμνάσιο, το αρχαίο θέατρο, το Στάδιο, τα θησαυροφυλάκια
και ερείπια άλλων κτηρίων μαζί με 6000 επιγραφές από αγάλματα και άλλα έργα. Στο
ανακαινισμένο μουσείο των Δελφών, δεσπόζει το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου που
αρχικά αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου συμπλέγματος και παρουσίαζε άρμα με
τέσσερα άλογα, από τα οποία έχουν σωθεί μόνο μερικά μικρά κομμάτια. Θα
συνεχίσουμε την εκδρομή μας για την πόλη της Αράχωβας, όπου βρίσκεται το
μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας. Ελεύθερος χρόνος για μία βόλτα στην
πόλη και φαγητό. Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε για τον Πειραιά. Άφιξη στο
λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες μας. Διανυκτέρευση εν
πλω.
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου: Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 240€
Επιβάρυνση μονόκλινου: 50€
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•
•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με Μινωικές
Γραμμές
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 4*
Μετακινήσεις / εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν

•
•

Αρχηγός / συνοδός γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•

Είσοδοι σε μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

