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2 HMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Βόλος - Πορταριά - Μαρκινίτσα - Μηλιές
2--3 Φεβρουαρίου
1η Μέρα:
Αλαρώξεζε από ην λέν πάξθν ζηηο 7:00 π.κ. θαη από ην Ακύληαην ζηηο 8:00π.κ.
Γηέιεπζε από Διεπζεξνρώξη όπνπ ζα θάλνπκε ζηάζε γηα θαθέ. Σπλερίδνπκε ην ηαμίδη καο, πεξλώληαο
από ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα άθημε ζηνλ Βόιo θαη ζπλερίδνπκε γηα ηηο καγεπηηθέο
θνξπθέο ηνπ Πειίνπ. Άθημε ζηελ Μαθξπλίηζα έλα νξεηλό ρσξηό ηνπ Πειίνπ πνπ έρεη θξηζεί σο
δηαηεξεηένο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο απνιύηνπ πξνζηαζίαο. Τν θεκηζκέλν απηό θεθαινρώξη, ε
Μαθξηλίηζα, είλαη θηηζκέλν θιηκαθσηά ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ όπνπ ην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ έρεη
πςόκεηξν 350 κ. θαη ην πςειόηεξν 700κ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ ην «κπαιθόλη ηνπ Πειίνπ» ηόζν γηα ηελ
εμαηξεηηθή ζέα πνπ πξνζθέξεη όζν θαη γηα ηελ κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηεο θπζηνγλσκία. Χξόλνο
ειεύζεξνο γηα κεζεκεξηαλό γεύκα & θαθέ. Σπλερίδνπκε γηα ην παξαδνζηαθό ρσξηό Πνξηαξηά ην νπνίν
βξίζθεηαη ζην όξνο Πήιην θαη είλαη έλα από ηα νκνξθόηεξα θαη πην παξαδνζηαθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο
Διιάδαο. Τν ππέξνρν θπζηθό ηνπίν, νη δξνζεξέο πεγέο, ηα παξαδνζηαθά αξρνληηθά θαη ηα γξαθηθά
θαιληεξίκηα θάλνπλ ηελ Πνξηαξηά έλα παλέκνξθν, νξεηλό, παξαδνζηαθό ρσξηό, ζε απόζηαζε
κόιηο 13ρικ. από ην Βόιν, ρηηζκέλν ζε ύςνο 650κ. θαη θνληά ζην κνλαζηήξη ηεο "Παλαγίαο ηεο
Πνξηαξέαο" ην νπνίν ρξνλνινγείηαη από ηνλ 13ν αηώλα θαη έδσζε ην όλνκά ηνπ ζηελ πεξηνρή. Τν
απόγεπκα επηζηξνθή ζηνλ Βόιν. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο .
Τν βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζε ηαβέξλα κε δσληαλή κνπζηθή. Γηαλπθηέξεπζε.
2η Μέρα:
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην παξαδνζηαθό θεθαινρώξη θαη παηξίδα ηνπ Άλζηκνπ Γάδε, ηηο Μειηέο
κε ηελ εθθιεζία ησλ Ταμηαξρώλ θαη ηελ Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε. Σηάζε γηα πεξηήγεζε θαη θαθέ.
Σηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηνπ Βόινπ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κεζεκεξηαλό γεύκα
ζηα παζίγλσζηα ηζηπνπξάδηθα -νπδεξί.Τν απόγεπκα γεκάηνη από επράξηζηεο εληππώζεηο παίξλνπκε ην
δξόκν ηεο επηζηξνθήο.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ - ΤΡΙΚΛΙΝΟ : 65 €
Η ΤΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
 Μεηαθνξά κε ππεξπςσκέλν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν κε πξσηλό.
 Πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
 Αξρεγό – ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο, γλώζηε ηνπ πξννξηζκνύ

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
o Φαγεηά, πνηά, δηαζθεδάζεηο θαη όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.
o Φόξνο δηακνλήο 2 επξώ

Σαρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Τηλ: 2385044965 Φαξ: 2385044970
Τηλ: 2386500821 Φαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

