
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ 

 

 

 1η ΜΔΡΑ, ΑΒΒΑΣΟ, 16/12/17,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΣΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟ. 
    Σπγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ην πξσί θαη επηβίβαζε ζην πνύικαλ. Με ελδηάκεζε ζηάζε γηα 
θαθέ ζηελ Καιακπάθα, άθημε ζε κία από ηηο παιαηόηεξεο πόιεηο ηνπ λνκνύ Τξηθάισλ κε 
πινύζηα ηζηνξία από ηελ αξραηόηεηα, ηα Τξίθαια. Ζ πόιε, ρξσζηά θαηά πνιύ ηε ζεκεξηλή ηεο 
νκνξθηά ζην γξαθηθό πνηάκη ηνπ Λεζαίνπ, πνπ ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία είλαη ν πνηακόο ηεο 
Λήζεο. Δπίζθεςε ζην Χσξηό ηνπ Αε Βαζίιε ζην «Μύιν ησλ Ξσηηθώλ». Χξόλνο ειεύζεξνο  γηα 
λα πεξηπιαλεζείηε ζην παλέκνξθν απηό ρξηζηνπγελληάηηθν ηνπίν όπνπ ην παξακύζη ησλ 
Χξηζηνπγέλλσλ έρεη πάξεη ζάξθα θαη νζηά. Σηε ζπλέρεηα επηβηβαδόκαζηε ζην πνύικαλ θαη 
αλαρσξνύκε γηα κηα από ηηο σξαηόηεξεο πόιεηο θαη ζεκαληηθό ιηκάλη, ην Βόιν. Άθημε ζην 
μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Αθνινπζεί γλσξηκία κε ηελ πόιε ηνπ Βόινπ θαη 
ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παξαιηαθή κε ηηο πνιιέο ηαβέξλεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε.  
 

2η ΜΔΡΑ, ΚΤΡΙΑΚΗ, 17/12/17, ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ (ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ – ΠΟΡΣΑΡΙΑ – ΥΑΝΙΑ) – 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
    Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην ζηνιίδη ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο κε ηα παλέκνξθα 
ρσξηά, ην Πήιην. Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ε Μαθξπλίηζα, από ηα πην νλνκαζηά Πειηνξείηηθα 
ρσξηά, κε πινύζηα ηζηνξία, θαιληεξίκηα θαη αξρνληηθά ζπίηηα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο 
ηνπηθήο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Από εθεί, ζπλερίδνπκε γηα ηελ Πνξηαξηά. Σεκαληηθό 
ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ρεηκώλα-θαινθαίξη, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δέληξα, ινπινύδηα θαη 
ηξερνύκελα λεξά θαη πνπ ε ζέα είλαη θαηαπιεθηηθή ζηνλ Παγαζεηηθό Κόιπν. Σηε ζπλέρεηα ηεο 
δηαδξνκήο καο ζπλαληάκε ηνλ νξεηλό παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ Πειίνπ ηα Χάληα, κε ηηο πνιιέο 
παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα θαγεηό. Σηε ζπλέρεηα, παίξλνπκε ην δξόκν 
ηεο επηζηξνθήο. Με ελδηάκεζε ζηάζε, άθημε ζηελ πόιε καο κε έληνλεο εληππώζεηο θαη 
αλακλήζεηο από ηελ ππέξνρε εθδξνκή.  
 
 
 

ΣΔΛΟ ΔΚΓΡΟΜΗ 
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