
 

  

Και κρουαζιέρα στη Σκιάθο 

  

Αναχωρήσεις για Αθήνα: 27.04, 25.05                                                   5 ημέρες 

 

Πήλιο 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: Αθήνα – Διμήνι & Σέσκλο Μαγνησίας – Βόλος 

&Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου  

Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με προορισμό το νομό 

Μαγνησίας και το καταπράσινο Πήλιο. Με συνοδεία 

τοπικού διπλωματούχου ξεναγού θα δούμε δύο από τους 

σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς όχι μόνο της 

Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της 

Ελλάδας. Το Διμήνι και το Σέσκλο. Στο Διμήνι, πάνω σε 

χαμηλό λόφο, σώζονται λείψανα μεγάλου και καλά 

οργανωμένου οικισμού, που κατοικήθηκε πρώτη φορά 

στη Νεότερη Νεολιθική Εποχή (τέλη 5ης χιλιετίας π.Χ.). Ο 

προϊστορικός οικισμός του Σέσκλου αναπτύχθηκε πάνω 

στο λόφο Καστράκι και στη γύρω περιοχή και κατοικήθηκε 

πρώτη φορά στα μέσα της 7ης χιλιετίας π.Χ.. Θα 

συνεχίσουμε για το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βόλου, ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας που 

μέχρι και σήμερα παραμένει το κεντρικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Θεσσαλίας. Κτίσθηκε το 1909 με χρήματα 

που διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης από την Πορταριά 

του Πηλίου. Ξενάγηση από τον επίσημο ξεναγό σε όλες τις 

αίθουσες του μουσείου. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

κεντρικό και ανακαινισμένο Boutique Hotel, Aegli Hotel 

Volos 3*. Δείπνο και διανυκτέρευση.   

2η ημέρα: Βόλος – Τραινάκι του Πηλίου – Μηλιές – Βυζίτσα 

– Βόλος  

Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Μια υπέροχη εμπειρία μας 

περιμένει σήμερα.  Από τα Άνω Λεχώνια θα επιβιβαστούμε 

στο ιστορικό τραινάκι του Πηλίου, τον θρυλικό 

«Μουτζούρη». Η ιστορία του τρένου και οι μύθοι του 

Πηλίου σε μια μαγευτική διαδρομή! Η ταχύτητα του 

τραίνου είναι έως τα 20 χλμ την ώρα και έτσι θα έχετε την 

ευκαιρία να θαυμάσετε την μοναδική φύση του Πηλίου, 

τοπία άγριας ομορφιάς, τοξωτές γέφυρες και σπηλιές 

που κάποτε εκεί ζούσαν οι μυθικοί Κένταυροι. Το τέρμα της 

εκδρομής θα μας βρει στις Μηλιές. Το όμορφο 

κεφαλοχώρι με την σπάνια εκκλησία των Παμμεγγίστων 

Ταξιαρχών με την καταπληκτική ακουστική αλλά και 

δημόσια βιβλιοθήκη με πολλά σπάνια χειρόγραφα. Δίπλα 

συναντάμε την πανέμορφη Βυζίτσα, ένα χωριό υπαίθριο 

μουσείο παραδοσιακής Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής που 

και επίσημα έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος οικισμός. 

Επιστροφή στο Βόλο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Βόλος – Τσαγκαράδα – Κισσός – Ζαγορά – 

Χάνια – Βόλος  

Μετά το πρωινό μας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για 

ξεκινήσουμε για υπέροχη διαδρομή στις ανατολικές, 

καταπράσινες πλαγιές του Πηλίου. Πρώτη στάση η 

Τσαγκαράδα. Το διάσημο χωριό του Πηλίου πετυχαίνει τον 

απόλυτο συνδυασμό βουνού και θάλασσας. Χτισμένη 

αμφιθεατρικά σε μια κατάφυτη πλαγιά, χαρίζει μοναδική 

θέα στο Αιγαίο και περιτριγυρίζεται από υπέροχες 

παραλίες, όρμους και κολπίσκους. Το χωριό είναι 

αραιοχτισμένο και δίνει την εντύπωση πολλών οικισμών 

που ενώνονται μεταξύ τους με καλντερίμια και μονοπάτια. 

Ο εντυπωσιακός πλάτανος της Τσαγκαράδας είναι από 
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τα γηραιότερα δέντρα της Ελλάδος και ίσως της 

Ευρώπης. Η ηλικία του, σύμφωνα με δασολόγους, 

ανέρχεται στα 1000 χρόνια και βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία της Τσαγκαράδας, την Αγία Παρασκευή.  Στη 

συνέχεια θα δούμε το χωριό Κισσός με το μεγαλύτερο 

υψόμετρο από τα χωριά του Ανατολικού Πηλίου, 

μοναδικά γραφικό, βυθισμένο μέσα στην ήμερη και 

άγρια βλάστηση ενός πανέμορφου τοπίου. Στο κέντρο 

του χωριού δεσπόζει η βασιλική εκκλησία της Αγίας 

Μαρίνας, με την πλακόστρωτη στέγη και τον περίτεχνο 

εσωτερικό διάκοσμο. Φημίζεται ως ένα από τα καλύτερα 

δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Επόμενος 

σταθμός η ξακουστή Ζαγορά. Είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα χωριά του ανατολικού Πηλίου, με μεγάλη 

ιστορία και ήπια τουριστική ανάπτυξη. Τα όμορφα 

αρχοντικά, αρκετά από τα οποία φιλοξενούν σήμερα 

ξενώνες, μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν του. 

Εκκλησιές, πέτρινα γεφύρια και πηγές με τρεχούμενα 

νερά, χαρίζουν όμορφες εικόνες στον επισκέπτη. Το 

χωριό είναι ξακουστό για τα Ζαγορίτικα μήλα. 

Φτάνοντας στην κορυφή του Πηλίου συναντάμε τα 

Χάνια σε υψόμετρο 1.200μ. Εκεί βρίσκεται και το 

χιονοδρομικό κέντρο. Χρόνος για πεντανόστημο 

παραδοσιακό φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη στο Βόλο 

και στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.    

4η ημέρα: Βόλος – Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκιάθο – 

Βόλος 

Πλούσιο πρωινό και θα ξεκινήσουμε μια υπέροχη 

κρουαζιέρα στην κοσμοπολίτικη Σκιάθο (καιρού 

επιτρέποντος). Θα επιβιβαστούμε σε μικρό 

κρουαζιερόπλοιο και σε 2,5 ώρες θα φτάσουμε στο 

καταπράσινο νησί της Σκιάθου. Χρόνος να γνωρίσουμε 

τη Χώρα και να γευτούμε καταπληκτικούς μεζέδες. Θα 

περιηγηθούμε στα καλντερίμια του νησιού με την 

ξεχωριστή ομορφιά του και την μεγάλη ιστορία. 

Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Βόλος – Μακρινίτσα – Πορταριά – Αθήνα   

Πλούσιο πρωινό μπουφέ Σήμερα θα επισκεφτούμε το 

ιστορικό χωριό της Μακρινίτσας. Είναι ένας μοναδικός 

διατηρητέος οικισμός και ένα ολοκληρωμένο τουριστικό 

θέρετρο από τα παλαιότερα της χώρας. Πανύψηλα 

πλατάνια και λουλούδια στολίζουν κάθε γωνιά του 

οικισμού. Η Μακρινίτσα είναι γνωστή ως το «μπαλκόνι 

του Πηλίου», αφού χαρίζει άπλετη θέα στον Παγασητικό 

και την πόλη του Βόλου. Πιο δίπλα συναντάμε την 

Πορταριά, την «Πύλη του Πηλίου». Είναι το πρώτο χωριό 

που αξιοποιήθηκε τουριστικά στο Πήλιο. Ξενοδοχεία, 

ξενώνες, εστιατόρια. Όλα υπάρχουν εδώ στο όμορφο 

χωριό. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά άτομο  

5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ  ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

27.04, 

25.05  
  € 385   € 328  € 536 

Περιλαμβάνονται 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με 

κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο 

κεντρικό ανακαινισμένο AEGLI 

HOTEL 3* στο Βόλο   

 Πρωινό και δείπνο καθημερινά 

(ημιδιατροφή) 

 Διπλωματούχος ξεναγός στους 

αρχαιολογικούς χώρους που θα 

επισκεφτούμε  

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια κρουαζιέρας 

Βόλος – Σκιάθος – Βόλος    

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 

γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών  

 Φ.Π.Α. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 
 Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους 

επισκέψεων 

 Προσωπικά έξοδα 

 Φόρος διαμονής 

 

 

 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 


