
 

4ΗΜΕΡΗ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ (ΣΙΠΟΤΡΑΔΙΚΑ)  28-31/10/2021 

1η Ημζρα : Θεςςαλονίκη – Κατoχώρι- Χάνια (234km) Αναχϊρθςθ από τα γραφεία μασ για μια καυμάςια 
εκδρομι ςτο «Βουνό των Κζνταυρων» ςτο μαγευτικό Ριλιο. Μετά τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κα 
επιςκεφτοφμε το παραδοςιακό Κατοχϊρι το οποίο απζχει περίπου 20 λεπτά από τον Βόλο. Ζνα γραφικό 
χωριό, διατθρθμζνο ςτθν παραδοςιακι του µορφι.  
Θα κάνουμε ζνα μεγάλο περίπατο, και κα ζχουμε ελευκερο χρόνο για φαγθτό εξ’ ιδίων. Στθν ςυνζχεια κα 
φτάςουμε  ςτον τελικό μασ προοριςμό , ςτα Χάνια. ‘Ενασ µαγικόσ τόποσ γεµάτοσ χρϊµατα που αλλάηουν 
κάκε εποχι! Είναι μικρόσ οικιςμόσ, ςε ζνα από τα υψθλότερα ςθµεία του Ρθλίου, χτιςµζνοσ ςε υψόµετρο 
1.200 µζτρων, περικυκλωµζνοσ από δάςθ οξιάσ, ελάτων και καςτανιάσ. Στο παρελκόν, ιταν ςτακμόσ 
ανάπαυλασ και ανεφοδιαςμοφ των εμπόρων και των ταξιδιωτϊν, οι οποίοι ζβριςκαν κατάλυμα ςτα χάνια 
που υπιρχαν ςτο χωριό, απ’ όπου προιλκε και το όνοµα του. Μετά τθν τακτοποίθςι μασ  ςτο ξενοδοχείο 
προαιρετικά ςυνάντθςθ ςτθν ρεςεψιόν του ξενοδοχείου 20:00 για βόλτα και φαγθτό. Η μζρα μασ 
τελειϊνει με τθν υπόςχεςθ ότι θ επόμενθ που κα ξθμερϊςει να είναι ακόμθ πιο πλοφςια ςε εικόνεσ και 
εμπειρίεσ ηωισ. Διανυκτζρευςθ.  

2η Ημζρα: Σο τραινάκι του Πηλίου- Μηλιζσ- Σςαγκαράδα (75km) Απολαμβάνουμε το πρωινό μασ και 
αναχωροφμε γιατί ςιμερα κα ηιςουμε μοναδικι εμπειρία και κα μαγευτοφμε από τισ ομορφιζσ των 
γραφικϊν χωριϊν που κα επιςκεφτοφμε. Ρρωταρχικόσ μασ προοριςμόσ ο περίφθμοσ «Μουτηοφρθσ» το 
τραινάκι του Ρθλίου ςφυρίηει δίνοντασ το ςφνκθμα μιασ αξζχαςτθσ διαδρομισ. Η ανάβαςθ ςτισ όμορφεσ 
πλαγιζσ του Ρθλίου μζχρι τισ Μθλιζσ ξεκινά. Μια από τισ πιο ςτενζσ ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ ςτον κόςμο 
(60 εκατοςτά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτηοφρθ», όπωσ λεγόταν κάποτε το τραινάκι του Ρθλίου, 
για να δθλϊςει τθν ατμοκίνθςθ και τον καπνό που άφθνε ςτο πζραςμά του. Από τα Άνω Λεχϊνια μζχρι τισ 
Μθλιζσ θ διαδρομι είναι ορεινι, διαςχίηοντασ τισ κατάφυτεσ πλαγιζσ, με τθν πυκνι βλάςτθςθ από 
πλατάνια και πουρνάρια. Μζχρι το ιςτορικό κεφαλοχϊρι των Μθλιϊν, θ διαδρομι γεμίηει με εικόνεσ 
πλοφςιασ φφςθσ και αρχιτεκτονικισ με παλαιζσ, αλλά περίτεχνεσ καταςκευζσ λαξευτισ μαρμαρόπετρασ 
και γκρίηου αςβεςτόλικου που διαμόρφωςαν τισ αντιςτθρίξεισ, τα τοξωτά γεφφρια και τισ καμάρεσ. 
Ξεχωριςτό δείγμα, θ λίκινθ πεντάτοξθ γζφυρα Καλόρεμα, ςτθν περιοχι του Μαλακίου. Ρλθςιάηοντασ ςτισ 
Μθλιζσ, το τοπίο αποκτά μια άγρια ομορφιά, ιδιαίτερα ςτο πζραςμα τθσ μεγάλθσ μεταλλικισ γζφυρασ 
του Ταξιάρχθ ι Ντε Κίρικο, από το όνομα του ςχεδιαςτι και πατζρα του μεγάλου ηωγράφου. Στο ςθμείο 
αυτό, το τραίνο κα κυλιςει ςε καμπφλθ γραμμι, ενϊ θ γζφυρα ςτθν οποία βρίςκεται είναι ευκεία. Ο 
ςτακμόσ Μθλιϊν είναι και το τζρμα τθσ διαδρομισ και με αυτζσ τισ μοναδικζσ εικόνεσ ςυνεχίηουμε με το 
πιο διάςθμο ίςωσ χωριό του Ρθλίου , τθν Τςαγκαράδα.  Πμορφα αρχοντικά, παραδοςιακά νεοκλαςικά και 
πετρόχτιςτα καλντερίμια, λουλουδιαςμζνεσ αυλζσ, αιωνόβια πλατάνια και καςτανιζσ δθμιουργοφν 
ιδανικό ςκθνικό χαλάρωςθσ. Το χωριό είναι αραιοχτιςμζνο και δίνει τθν εντφπωςθ πολλϊν οικιςμϊν που 
ενϊνονται μεταξφ τουσ με καλντερίμια και μονοπάτια. Οι όμορφεσ εκκλθςιζσ πάνω ςε τζςςερισ κεντρικζσ 
πλατείεσ ζδωςαν το όνομα τουσ ςτισ βαςικζσ ςυνοικίεσ τθσ Τςαγκαράδασ. Θα κάνουμε μια βόλτα ςτα 
γραφικά ςτενά και κα πιοφμε τον καφζ μασ κάτω από τθ ςκιά του χιλιόχρονου πλάτανου. Ο κορμόσ του 
ζχει 14 μζτρα διάμετρο, ενϊ τα κλαδιά του καλφπτουν ςχεδόν όλθ τθν πλατεία. Ραλαιότερα ςε ζνα από 
αυτά είχαν ςτθριχκεί οι καμπάνεσ τθσ εκκλθςίασ, τα οποία όμωσ λόγω του βάρουσ δεν άντεξαν και τϊρα 
ςτθρίηονται ςε μια μαρμάρινθ κολόνα. Ήρκε θ ϊρα να απολαφςουμε τισ τοπικζσ ςπεςιαλιτζ εξ’ ιδίων. 
Δοκιμάςτε πεντανόςτιμεσ πίτεσ με ςπιτικό φφλλο, ςπετηοφάι, κεφτεδάκια, χοιρινό με κάρδαμο και 
μοςχαράκι με κάςτανα και ολοκλθρϊςτε το γεφμα ςασ με ντόπιο τςίπουρο ι κραςί. Επιςτροφι νωρίσ το 
απόγευμα ςτα Χάνια.  
 

 

3η Ημζρα: Μακρινίτςα – Πορταριά (32km) 



Μετα το πρωινό μασ αναχϊρθςθ για το “Μπαλκόνι του Ρθλίου” τθν ξακουςτι Μακρινίτςα. Θα 
περπατιςουμε μζχρι τθν κεντρικι πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, κα προςκυνιςουμε ςτθν 
εκκλθςία του Αγίου Ιωάννθ του Ρροδρόμου, κα ξεδιψάςουμε από τθ μαρμάρινθ βρφςθ “Ακάνατο νερό” 
με τουσ λιονταρόμορφουσ κρουνοφσ. Αφοφ απολαφςουμε τον καφζ μασ και τθν εκκαμβωτικι κζα, κα 
κατευκυνκοφμε για τθν παραδοςιακι Ρορταριά. Ελεφκεροσ χρόνοσ για περίπατο, αγορζσ βοτάνων και 
φυςικά για εκλεκτό φαγθτό εξ’ ιδίων. Η Ραναγιά τθσ Ρορταρζασ, είναι αξιόλογο ςθμείο επίςκεψθσ .Το 
«Κεφαλοχϊρι» του Ρθλίου, µε τα παραδοςιακά χρϊματα και τθν αξιόλογθ τουριςτικι υποδομι, το 
καυμάςιο φυςικό περιβάλλον, τα πετρόχτιςτα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίµια, τισ βρφςεσ µε τα 
τρεχοφµενα νερά, αλλά και τθν µοναδικι κζα ςτθ γειτονικι Μακρινίτςα, το Βόλο και τον Ραγαςθτικό 
κόλπο, κα μαγζψουν και τον πιο απαιτθτικό επιςκζπτθ.  

4η Ημζρα: Βόλοσ - Θεςςαλονίκη (234km) 

Μετά το πρωινό, μασ περιμζνει ο Βόλοσ. Η κάλαςςα δθμιουργεί ζνα υπζροχο παραλιακό μζτωπο με 
γραφικά μαγαηιά, ανάμεςά τουσ και τα περίφθμα τςιπουράδικα, όπου κα απολαφςουμε το παραδοςιακό 
τςίπουρο και ξεχωριςτοφσ καλαςςινοφσ μεηζδεσ. Η πεηοδρομθμζνθ παραλιακι λεωφόροσ Αργοναυτϊν 
και το επιβατικό λιμάνι ςτο δυτικό άκρο τθσ, με τθν εκπλθκτικι κζα προσ το ανοικτό πζλαγοσ, είναι το 
δθμοφιλζςτερα ςθμεία ςυνάντθςθσ και περιπάτου για τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ. 
Γεμάτοι από όμορφεσ εικόνεσ παίρνουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με ποφλμαν του γραφείου μασ 

 3 διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο χωρίσ πρωινό. 

 Τισ ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:   

 Ειςόδουσ ςε μουςεία, ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό , προτεινόμενο ι εξ’  ιδίων . 

 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – 

νόςηςησ ή rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  

ΞΕΝΟΔΟΦΕΘΟ ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΘΜΗ 

Το Φάνι του Ζήση 2* ΠΡΩΘΝΟ 129€ 

Chania Palace 4* ΠΡΩΘΝΟ 174€ 

Manthos Hotel 4* ΠΡΩΘΝΟ 234€ 

 

 


