
  

Η συντεχνία σας  ΠΑΣΥΔΥ σε συνεργασία με την Coop Travel 
σας έχει ετοιμάσει εκδρομή για το καλοκαίρι 

ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ- ΣΚΙΑΘΟΣ 

6 ΜΕΡΕΣ/5 ΒΡΑΔΙΑ 
Αναχωρήσεις:14/07, 04/08,11/08 

 

Περιορισμένες Θέσεις αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ 

Θέσεις θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας 
 

Τιμές ανά άτομο ΓΙΑ ΜΕΛΗ:  Δίκλινο €675 / Τρίκλινο €645  / Μονόκλινο €839 

                             ΜΗ ΜΕΛΗ: Δίκλινο €725 / Τρίκλινο €690  / Μονόκλινο €899 

       Παιδί όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες €539 
Οι πιο πάνω τιμές είναι τελικές και  έχει υπολογιστεί και η επιχορήγηση που σας δίνει η ΠΑΣΥΔΥ 

σε συνεργασία με την Coop Travel επίσης για μη μέλη οικογένεια ειδικές τιμές.  
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ CYPRUS AIRWAYS: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07, 04/08, 11/08     CY310     ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ    07:00 – 08:45 

ΤΕΤΑΡΤΗ        19/07, 09/08, 16/08     CY313     ΑΘΗΝΑ– ΛΑΡΝΑΚΑ    22:00 – 23:35 

1 αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά   

 

1η Μέρα: Λάρνακα – Αθήνα – Βόλος 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, συνάντηση με την 

συνοδό και αναχώρηση για τον Βόλο με ενδιάμεση στάση στην Χαλκίδα για  προαιρετικό γεύμα. Ο 

παραλιακός της πεζόδρομος σφύζει καθημερινά από ζωή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το νησί 

της  Εύβοιας μέσω Γλύφας  Αγιόκαμπου για να επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Ρώσου. Εδώ βρίσκεται το σκήνωμα του Αγίου. Συνεχίζουμε για τον τελικό μaς προορισμό τον Βόλο 

άφιξη  τακτοποίηση δωματίων και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του 

Ιάσωνα και των Αργοναυτών. Διανυκτέρευση. 

 

2η Mέρα: Βόλος – Χωριά Πηλίου 

Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στα γραφικότερα χωριά του Πηλίου. Πρώτος σταθμός 

μας  η Μακρινίτσα, ένα ορεινό χωριό του Πηλίου που έχει κριθεί ως διατηρητέος παραδοσιακός 

οικισμός απολύτου προστασίας. Το φημισμένο αυτό κεφαλοχώρι, είναι κτισμένο κλιμακωτά στην 

πλαγιά του βουνού όπου το χαμηλότερο σημείο του έχει υψόμετρο 350μ. και το ψηλότερο 700μ. Έχει 

χαρακτηριστεί σαν το «μπαλκόνι του Πηλίου» τόσο για την εξαιρετική θέα που προσφέρει όσο και 

για την μοναδική αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την  Πορταριά, με 

την κεντρική πλατεία του χωριού «Μελίνα Μερκούρη» χώρος όπου πραγματοποιούνται οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κοντά στην πλατεία βρίσκονται τα απομεινάρια του ξενοδοχείου 

«Θεοξένεια», που θεωρείτο το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο των Βαλκανίων. Θα δούμε την 

εκκλησία του Πολιούχου Αγίου Νικόλαου, και το ξωκλήσι της Παναγίας της Πορταρέας του 13ου 

αιώνα. Συνεχίζουμε για το χωρίο  Κισσός ένα από τα λιγότερο δημοφιλή χωριά του Πηλίου, ο Κισσός 

είναι ένας προορισμός που σίγουρα θα λατρέψετε. Θα ανακαλύψετε αυτόν τον πραγματικό 

παράδεισο χαλάρωσης και ηρεμίας, που συνδυάζει την πηλιορείτικη γραφικότητα με το φυσικό 

πλούτο στο μεγαλείο του. Καστανιές, πλατάνια και κισσοί κυριαρχούν στο χωριό, με τη θέα από εδώ 

να φτάνει στην απεραντοσύνη του Αιγαίου.  Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα..  

Επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στον Βόλο  στο ξενοδοχείο ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 
 

3η Μέρα: Βόλος – Σκιάθος – Βόλος  

Πρόγευμα και σήμερα η μέρα μας θα είναι αφιερωμένη στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων 

τη Σκιάθο, πατρίδα του Αλ. Παπαδιαμάντη και το Αλ. Μοραΐτιδη. Θα πάρουμε το καράβι από το 

https://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/7699328/tria-choria-sto-pilio-me-sygklonistiki-thea-sta-nera-tou-pagasitikou


  

Λιμάνι του Αγχίαλου με προορισμό μας την Σκιάθο. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας 

περιήγηση όπου μεταξύ άλλων θα περάσουμε από το σπίτι του διάσημου συγγραφέα Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη. Το σπίτι σήμερα με διάφορα  ενθυμήματα του συγγραφέα προσελκύει πολλούς 

επισκέπτες που έρχονται να δουν το χώρο που μεγάλωσε και πέθανε ο Παπαδιαμάντης. Θα 

περάσουμε από τα στενά σοκάκια της καινούργιας πόλης όπου υπάρχουν ακόμη όμορφα 

αναπαλαιωμένα πέτρινα σπίτια με μικρές ανθισμένες αυλές. Το πιο όμορφο κομμάτι του οικισμού 

είναι η παλιά πόλη, στο δυτικό άκρο και πάνω από το παλιό λιμάνι. Η παλιά πόλη με τα στενά 

καλντερίμια που ενώνουν τους μαχαλάδες και τα παραδοσιακά διώροφα σπίτια. Χρόνος ελεύθερος 

στη διάθεση σας για καφέ και φαγητό προαιρετικό. Αναχώρηση από το Λιμάνι της Σκιάθου άφιξη 

αργά το απόγευμα από τη Σκιάθο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βόλο. Διανυκτέρευσή. 

 

4η Μέρα: Βόλος – Παραθαλάσσια χωριά του Πηλίου  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα παραθαλάσσια χωριά του Πηλίου. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο 

γραφικό χωριουδάκι Καλά Νερά, που βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του Παγασητικού κόλπου. 

Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για τους Αφέτες κτισμένο χαμηλά στις πλαγιές του Πηλίου, μέσα 

σε καταπράσινο περιβάλλον και με υπέροχη θέα. Επόμενη στάση η Αργαλαστή, είναι μια όμορφη 

κωμόπολη μόλις 40 χλμ από τον Βόλο, την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε αξιόλογο εμπορικό 

και πνευματικό κέντρο. Συνεχίζουμε για την Μηλίνα που είναι ο τελευταίος μεγάλος παραθαλάσσιος 

οικισμός, που κάποτε φημιζόταν για τους καπετάνιους του και τα καράβια που ναυπηγούνταν. 

Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα και επιστρέφουμε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο 

μας στον Βόλο. Διανυκτέρευση  

 

5η Μέρα: Βόλος –Καμένα βούρλα– Αθήνα 

Πρόγευμα και αναχώρηση με τελικό προορισμό την Αθήνα. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στο 

Καινοτόμο Μουσείο Θερμοπύλων και συνεχίζουμε για τα Καμένα Βούλα όπου θα έχουμε χρόνο 

ελεύθερο για προαιρετικό φαγητό Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση δωματίων 

υπόλοιπος χρόνος στη διάθεση σας.  

 

6η  Μέρα: Αθήνα – Λάρνακα 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για ψώνια και βόλτες τακτοποίηση αποσκευών και μεταφορά στο 

αεροδρόμιο Αθηνών για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

▪ Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με Cyprus Airways 

▪ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Οι φόροι αεροδρομίων έχουν υπολογιστεί όπως 

αναφέρονται πιο πάνω. Σε περίπτωση αύξησης των φόρων η διαφορά καλύπτεται από τον 

πελάτη. 

▪ Ξενοδοχεία στον Βόλο Volos Palace 4* και Αθήνα Praxitelous Luxury Suites με πρόγευμα. 

▪ Μεταφορές εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενα πούλμαν. 

▪ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο Γλύφα - Αγιόκαμπος για Εύβοια 

▪ Ακτοπλοϊκό  εισιτήριο Βόλος – Σκιάθος - Βόλος  

▪ Αρχηγός /Συνοδός του γραφείου μας  

▪ Μία αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά 

▪ Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση και από Covid-19 μέχρι και €500.  
▪ Υπηρεσίες των Αντιπροσώπων μας.   

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

▪ Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά  

▪ Αχθοφορικά 

▪ Φαγητό και ποτό στην πτήση 

▪ Ότ,ι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

 



  

 

Σημειώσεις: 

▪ Σε ενδεχόμενη αύξηση στους φόρους αεροδρομίων επιβαρύνεται ο πελάτης. 

▪ Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική ροή χωρίς όμως να 

παραλειφθεί οποιαδήποτε υπηρεσία.  

▪ Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν ταξιδεύουν με τους γονείς τους και ταξιδεύουν με συγγενείς ή 

με τον ένα γονέα μόνο, θα πρέπει να έχουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης από τους γονείς. 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν. 

 

Όροι και προϋποθέσεις: 

▪ Οι τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων δεν αλλάζουν κατά την ώρα της κράτησης τους. 

▪ Με την κράτηση των ταξιδιωτικών πακέτων δίνετε προκαταβολή 35% της αξίας των πακέτων. 

▪ Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και κανονισμών. 

 

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

▪ Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού €50 για 

λειτουργικά έξοδα. 

▪ Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 35% της 

αξίας του ταξιδιού. 

▪ Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της 

αξίας του ταξιδιού. 

▪ Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της 

αξίας του ταξιδιού. 

▪ Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 

ταξιδιού. 

▪ Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς 

διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της 

ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και κρατήσεις Coop Travel 77 77 17 17 
 


