VOUTSINOS TRAVEL
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 159 ΒΟΛΟΣ
avoutsin@otenet.gr
4ΗΜΕΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
10/4 – 13/4
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΥΔΡΑ- ΣΠΕΤΣΕΣ- ΠΟΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ
1η μέρα ΒΟΛΟΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Αναχώρηση από Βόλο στις 07:00 για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ & φαγητό (εξ ιδίων),
φθάνουμε στο Πόρτο Χέλι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται στην είσοδο
του κόλπου Χέλι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο νηστίσιμο, διανυκτέρευση.
2η μέρα ΥΔΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την κρουαζιέρα μας στον Αργοσαρωνικό. Πρώτος σταθμός μας οι
Σπέτσες, με τα στενά δρομάκια, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα αρχοντικά, τα νεοκλασικά κτίρια,
τα αμαξάκια. Θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το Μουσείο των Σπετσών, το σπίτι της
Μπουμπουλίνας, του Χατζηγιάννη Μέξη και την Ιστορική πλατεία Ντάπια. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την Ύδρα, ένα πανέμορφο νησί με αρχιτεκτονική, μοναδική ατμόσφαιρα και
τεράστια ναυτική παράδοση. Στην Ύδρα θα επισκεφθούμε την Μητρόπολη όπως και το Μουσείο,
όπου θα δούμε από κοντά έγγραφα και χειρόγραφα που σκιαγραφούν προεπαναστατικές,
επαναστατικές και μεταεπαναστατικές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας. Στην Ύδρα θα εκτιμηθεί
η απουσία τροχοφόρων, θα περπατήσουμε στα σοκάκια και θα απολαύσουμε τον καφέ στο λιμάνι.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση. Αργά το βράδυ και
ώρα 23.15 θα μεταβούμε στην εκκλησία όπου θα παρακολουθήσουμε το Χαρμόσυνο γεγονός της
Ανάστασης Του Κυρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο Αναστάσιμο, διανυκτέρευση.
3η μέρα ΠΟΡΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Πόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το πασχαλινό γεύμα. Αργά το
απόγευμα αναχώρηση για το Χέλι για να δούμε το κάψιμο του Ιούδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
4η μέρα ΝΑΥΠΛΙΟ – ΒΟΛΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Ναύπλιο, άφιξη και επίσκεψη στο Παλαμήδι, χρόνος ελεύθερος στο
Ναύπλιο για φαγητό (εξ ιδίων). Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Βόλο, με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στο Βόλο.
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ: 165 ΕΥΡΩ ME HMΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΩΡΟ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Πούλμαν του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής
• 3 Διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, 3 πρωινά και 3 γεύματα στο ξενοδοχείο
ΓΑΛΑΞΙΑΣ.
• Συνοδός – αρχηγός του γραφείου μας.
• Περιηγήσεις όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
• ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
• Εισόδους σε μουσεία.
• Ό,τι είναι προαιρετικό.

