
Πήλιο (αναλυτικό πρόγραμμα) 

1η ημζρα, Μεγάλη Παραςκευή: Αναχϊρθςθ από Ακινα για Λαμία, με ςτάςθ για καφζ. 'Αφιξθ το 
μεςθμζρι ςτο Βόλο. Προαιρετικά γεφμα ςε ζνα από τα παραδοςιακά τςιπουράδικα τθσ πόλθσ, 
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, ςτα Χάνια. Δείπνο με νθςτίςιμα ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου. 
Προαιρετικι παρακολοφκθςθ τθσ περιφοράσ του Επιταφίου. Διανυκτζρευςθ. 

2η ημζρα, Μεγάλο Σάββατο: Πρωινό και μια όμορφθ εκδρομι ξεκινάει ςτα πθλιορείτικα χωριά. 
Επίςκεψθ ςτισ Μθλιζσ και τθ γραφικι Τςαγκαράδα με τθ μοναδικι κζα ςτο Αιγαίο Πζλαγοσ. 
Προαιρετικά γεφμα τθν επιςτροφι ςτα Χάνια, ολοκλθρϊνοντασ ζτςι τθν "περιπλάνθςθ " ςτο Πιλιο. 
Χρόνοσ ελεφκεροσ και το βράδυ ςυγκζντρωςθ ςτθ ρεςεψιόν του ξενοδοχείου, όπου κα γίνει το 
"παραδοςιακό" μοίραςμα των λαμπάδων και αναχϊρθςθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ Αναςτάςιμθσ 
Ακολουκίασ. Αναςτάςιμο Δείπνο με παραδοςιακι μαγειρίτςα. Διανυκτζρευςθ. 

3η ημζρα, Κυριακή του Πάςχα: Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ για περιπάτουσ ςτθν παςχαλινι 
ατμόςφαιρα του χωριοφ. Νωρίσ το μεςθμζρι περιμζνει ζνα υπζροχο παραδοςιακό παςχαλινό γεφμα 
ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα επίςκεψθ ςτθ γραφικι Πορταριά, με τα παραδοςιακά 
κτίρια αλλά και τθν όμορφθ Μακρυνίτςα, «το μπαλκόνι του Πθλίου», μια ευκαιρία για περίπατο ςτα 
πλακόςτρωτα δρομάκια, απολαμβάνοντασ πανοραμικά τον Παγαςθτικό. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, 
διανυκτζρευςθ. 
  
4η ημζρα, Δευτζρα του Πάςχα: Μετά το πρωινό, επίςκεψθ τθν Ιερά μονι Άνω Ξενιάσ.  Η παλαιότερθ 
ονομαςία ιταν «Μοναςτιρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελοφςε μετόχι τθσ ςθμερινισ Μονισ 'Ανω 
Ξενιάσ. Το 1962 μετατρζπεται ςε γυναικείο μοναςτιρι. Όμωσ ο καταςτρεπτικόσ ςειςμόσ τα ξθμερϊματα 
τθσ 9θσ Ιουλίου 1980 που ζγινε ςτθν περιοχι κατζςτθςε το μοναςτιρι ακατοίκθτο με τα κελιά και το ναό 
να ζχουν καταρρεφςει. Μερικά χρόνια αργότερα, κεμελιϊκθκε το νζο μοναςτιρι, περίπου ζνα 
χιλιόμετρο από τθν παλιά μονι. Ζνα πανζμορφο νζο μοναςτιρι με κιπουσ γεμάτο τριανταφυλλιζσ και 
περίτεχνα κτίςματα. Αμζςωσ μετά κα γνωρίςουμε τθν Αμαλιάπολθ. Ζνασ οικιςμόσ πανζμορφοσ, 
φτιαγμζνοσ μζςα ςε ελιζσ και πεφκα, με υπζροχα κτίρια, μοναδικισ αρχιτεκτονικισ. Η ευρφτερθ 
περιοχι προςτατεφεται από το πρόγραμμα natura για το φυςικό κάλοσ και τθν φπαρξθ ςπάνιασ 
πανίδασ. Στο γραφικό κόλπο τθσ Αμαλιάπολθσ δεςπόηει το νθςάκι «Κίκυνκοσ» που φιλοξενεί το 
ιςτορικό εκκλθςάκι του Αγίου Νικολάου, που χτίςτθκε το 1805 από Τρικεριϊτεσ. Γεφμα προαιρετικά και 
πορεία επιςτροφισ για Ακινα, με ενδιάμεςθ ςτάςθ. 
 
Early Booking ζωσ 31/3! Αναχώρηςη 29/4 

Τιμή ςυμμετοχήσ ανά άτομο, από 175€ (παιδιά 2-12 ετών, 150€ ςε τρίκλινο) 

 


