ΣΥΙΛΤΕ Νο 3. Εκδρομή
Πήλιο την Πρωτομαγιά

στο

Η πολιτιστική επιτροπή του συλλόγου μας έχει πραγματοποιήσει
ένα δυναμικό ξεκίνημα και έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους
συναδέλφους. Μετά το παρθενικό ταξίδι στο Μαρόκο και στα
πλαίσια των “εξορμήσεών” μας, αποφασίσαμε ότι θα δοθεί μεγάλη
έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό. Στην περίοδο της κρίσης,
κρίνουμε απαραίτητη τη στήριξη με κάθε μέσο της ελληνικής
οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού που κατέχει ηγετική
θέση και γι’ αυτό οι περισσότερες εκδρομές που θα διοργανωθούν
θα είναι εντός των συνόρων.
Εκδρομή στο Πήλιο
Η δεύτερη εξόρμησή μας έχει προορισμό το μαγευτικό Πήλιο. Η
αναχώρηση θα γίνει την 1/5 από τα γραφεία του συλλόγου μας
(Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοτζιά) και η επιστροφή είναι
προγραμματισμένη για τις 3/5.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περιήγηση στην πόλη του Βόλου
και στα γραφικά χωριά του Πηλίου, καθώς και επισκέψεις σε
ιστορικά σημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η πολιτιστική
επιτροπή έχει προετοιμάσει ένα πλούσιο και γεμάτο πρόγραμμα
στις φυσικές ομορφιές του Πηλίου που είμαστε σίγουροι ότι θα
απολαύσετε όσοι αποφασίσετε να μας ακολουθήσετε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 01/05/2015
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 03/05/2015
Διαμονή στο 4* νεόκτιστο ξενοδοχείο PELION RESORTE στον
παραδοσιακό οικισμό της Πορταριάς.
3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις, με ελληνικό παραδοσιακό buffet
πρωινό με τοπικά ελληνικά προϊόντα.

Τιμές κατ’ άτομο
Σε Δίκλινο
79 €

Σε τρίκλινο
75 €

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις με
το πούλμαν και τη διαμονή για τις τρεις ημέρες και δύο νύχτες
με πρωινό στο ξενοδοχείο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η μέρα
Παρασκευή 1η Μαΐου:
Αθήνα – Βόλος : Αναχώρηση από τα γραφεία του συλλόγου μας
(πλατεία Κοτζιά) το πρωί με κατεύθυνση την πόλη του Βόλου.
Γνωριμία με την πόλη και ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε τα
νεοκλασικά, τις εκκλησίες, τους θολωτούς τάφους στο λιμάνι
κλπ.. Επίσκεψη στο παλιό κεραμοποιείο Σαλαπάτα, στο Μουσείο
Φωτογραφίας, στο παλιό εργοστάσιο Παπαστράτου καθώς και στο
αρχαιολογικό μουσείο με τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα των
νεολιθικών κεραμικών που καλύπτουν ένα ιστορικό φάσμα οκτώ
χιλιετιών. Βόλτα στην παραλία του Βόλου μέχρι τον Άναυρο για
να δούμε την ΑΡΓΩ (πλοίο των Αργοναυτών). Αν πεινάσουμε θα
δοκιμάσουμε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια στο περίφημο
τσιπουράδικο του ΠΑΠΑΔΗ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Αργά το απόγευμα αναχώρηση για την Μακρυνίτσα μοναδικό
μπαλκόνι του βουνού των Λαπήθων και Μάγνητων, υπερμυθικών
πρώτων κατοίκων. Βόλτες στα πνιγμένα από τριανταφυλλιές
καλντερίμια με μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα και για να
θαυμάσουμε τα τριώροφα αρχοντικά με τα ξύλινα μπαλκόνια.
Βραδινό φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα
Σάββατο 2 Μαΐου:
Αφού απολαύσετε το πλούσιο παραδοσιακό πρωινό buffet,
αναχώρηση για τα χωριά του Πηλίου. Θα περάσουμε από τις
παραθαλάσσιες κωμοπόλεις Αγριά, Λεχωνιά και Καλά Νερά, θα
επισκεφτούμε το κεφαλοχώρι και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, τις
Μηλιές με την εκκλησία των Ταξιαρχών και την ιστορική

βιβλιοθήκη και θα συνεχίσουμε για τη Βυζίτσα το διατηρητέο
χωριό με το ζωντανό μουσείο πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε την Τσαγκαράδα, από τα πιο τουριστικά
χωριά του Πηλίου με μοναδική θέα στο Αιγαίο τυλιγμένη σε δάση
από πλατάνια, οξιές και καστανιές, το χωριό με τα περισσότερα
αρχοντικά. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας μέσα από τα
πανέμορφα ανατολικά χωριά του Πηλίου (Νταμούχαρη κλπ) αν
έχουμε πεινάσει θα απολαύσουμε ένα πηλειορίτικο παραδοσιακό
γεύμα και αφού φτάσουμε στο μικρό χωριό Χάνια ονομαστό για το
χιονοδρομικό κέντρο χτισμένο σε υψόμετρο 1.190μ. μέσα σε δάσος
από έλατα όπου μπορούμε να απολαύσουμε παραδοσιακά γλυκά και
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πορταριά για ξεκούραση
και το βράδυ θα κατέβουμε στο Βόλο για βόλτα, φαγητό και
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με ζωντανή μουσική με
πλούσιο μενού συμπεριλαμβανομένων των ποτών (για όσους το
επιθυμούν με 13€ κατ΄ άτομο).

3η μέρα
Κυριακή 3 Μαΐου:
Μετά το πλούσιο πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στο χωριό
Ανακασιά όπου στο παλιό σπίτι του Κόντου ο λαϊκός ζωγράφος
Θεόφιλος αναπαριστά ιστορικές στιγμές της επανάστασης του 1821
και παραθέτει ολοζώντανα μοτίβα της παραδοσιακής κληρονομιάς
του Πηλίου, πάνω σε ολόκληρους εσωτερικούς τοίχους. Αναχώρηση
για Βόλο επίσκεψη σε όσα δεν προλάβαμε την Παρασκευή και με
σταθμό την Ν. Αγχίαλο για φαγητό αναχωρούμε για Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία του συλλόγου μας στα τηλέφωνα 210 3250692-3-4.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, επομένως… Σπεύσατε!

