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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022 

ΠΗΛΙΟ « Το Κονάκι των Κενταύρων με την ιδιαίτερη ομορφιά » 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ  - ΜΗΛΙΕΣ –ΧΑΝΙΑ 

 

 

             3ΗΜΕΡΗ  31 /12 ΕΩΣ 2 /1 /23                                                

 

Συνδυάζοντας πανέμορφα χωριά, ιστορικά αρχοντικά, διαδρομές μέσα σε υπέροχη φύση, 

πληθωρική τοπική κουζίνα και τσιπουροκατανύξεις, το Βουνό των Κενταύρων δεν είναι 

τυχαία ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα για όλες τις εποχές του 

χρόνου.  Ελάτε να γνωρίσουμε την χειμωνιάτικη ομορφιά του και να γιορτάσουμε την 

έλευση του νέου χρόνου με ξεχωριστές εικόνες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η :ΠΑΤΡΑ – ΒΟΛΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιτέα. 

Στάση 30 λεπτά για το πρωινό μας καφεδάκι και συνεχίζουμε για Πενήντα Ένα – Μπράλο – Εθνική οδό 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης όπου θα προσπεράσουμε την Αλαμάνα, τη Στυλίδα, τον Καραβόμυλο, τον 

Αλμυρό, τη Νέα Αγχίαλο για να βρεθούμε στην όμορφη πρωτεύουσα της Μαγνησίας, την πόλη του 

Βόλου.  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος για…..τσιπουροκατάνυξη.  Το απόγευμά 

σας ελεύθερο για βόλτα στους όμορφους πεζόδρομους και καφεδάκι με φόντο τον Παγασητικό.  Το 

βράδυ έχουμε το ρεβεγιόν μας, δείπνο και διασκέδαση μετά ..μουσικής  για να γιορτάσουμε την 

αλλαγή του χρόνου χαρούμενα.  Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 2η:ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ – ΧΑΝΙΑ Καλή Ευλογημένη & Δημιουργική 

Χρονιά ! Πρωινό και ώρα 10.00 θα ανηφορίσουμε προς το βουνό των Κενταύρων για να βρεθούμε 

στην αετοφωλιά του Πηλίου, την όμορφη Μακρυνίτσα.   

 

 

http://www.georgadastravel.gr/


Εδώ θα έχουμε χρόνο για περιήγηση στα γραφικά καλντερίμια, να δούμε τις εκκλησίες να βγάλουμε 

φωτογραφίες, να αγοράσουμε παραδοσιακά  προϊόντα και να απολαύσουμε ένα καφέ με θέα την 

πόλη του Βόλου.  Στην συνέχεια ανηφορίζοντας θα βρεθούμε στο χιονοδρομικό κέντρο στη θέση 

Αγριόλευκες  για….. παιχνίδι στο χιόνι.  Φαγητό στα Χάνια, απογευματινό καφεδάκι στο αρχοντοχώρι 

της Πορταριάς και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 3η: ΜΗΛΙΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 09:30 αναχώρηση με ανατολική κατεύθυνση θα 

περάσουμε από Αγριά – Λεχώνια – Κάτω Γαζέα για να ανηφορίσουμε και να βρεθούμε στο 

κεφαλοχώρι Μηλιές από τα πιο αντιπροσωπευτικά χωριά του Πηλίου, το οποίο διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πνευματική ζωή της περιοχής επί Τουρκοκρατίας.  Εδώ θα δούμε 

τον ιστορικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αγιογράφηση, το 

Λαογραφικό Μουσείο κ.α, βόλτες και  καφεδάκι.  Μια καλη πρόταση για όσους περπατούν είναι μια 

όμορφη βόλτα μέχρι την γειτονική Βυζίτσα (3 χιλ.).  Νωρίς το μεσημέρι θα κατηφορίσουμε και θα 

γευματίσουμε στην Αγριά.  Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας, με την 

απαραίτητη στάση καθ΄ οδόν. 

 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 200,οο€  

Επιπλέον χρέωση μονόκλινου (κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ) 

50,oo€ 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Τις μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν 

 Δύο (2) διαν/σεις στο καλό  ξενοδοχείο 3* Nefeli Hotel στην πόλη του Βόλου 

 Πρωινό (2 πρωινά ) 

 Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με φαγητό και μουσική 

 Συνοδός γραφείου - ξενάγηση 

 Ενημερωτικό εκδρομής 

 Φ.Π.Α 24% 

 

 



 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία & χώρους, ποτά στο δείπνο,  φόρο διαμονής 1,5€ 

ανά δωμάτιο, ανά  διαν/ση που πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο  και γενικά ότι  ρητά 

δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 

διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 100,οο€ 

κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK έως 

30/11/22. 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/12/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε 

με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα 

τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . Πέραν από αυτή την 

ημερομηνία δεν δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-

banking άλλων τραπεζών πλην της Πειραιώς καθαρά για διαδικαστικούς λόγους 

Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις 

λεπτομέρειες αυτού  ώστε  να κατανοείτε την αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. 

 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο και 

δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) ιδιαίτερα σε περιόδους με 

αυξημένη ζήτηση ή επίσημων αργιών γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε 

περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 7/12 έως 21/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 100,οο€ 

κατ’ άτομο.  

 Για ακύρωση από 22/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 

το ποσό συμμετοχής της εκδρομής 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής 

και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε 

αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να 

ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

 


