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ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΙΚΟ «ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ» 
 
21 ΜΑΡΤΙΟΥ & 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                                        2 ΗΜΕΡΕΣ   
1η μέρα Αθήνα – Βόλος – Πορταριά – Χάνια: Αναχώρηση νωρίς το πρωί, με ενδιάμεση στάση καθοδόν, 
περνώντας από Στυλίδα, Καραβόμυλο θα φτάσουμε στον Βόλο, όπου και στάση για γεύμα στην όμορφη παραλία 
με τα πολλά ουζομεζεδοπωλεία και τα τσιπουράδικα. Θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε στο Πήλιο για την Πορταριά, 
με τα όμορφα αρχοντικά, όπου θα έχουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του 
Πηλίου τα Χάνια. Άφιξη και τακτοποίηση ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
2η μέρα Χάνια – Κισσός – Τσαγκαράδα – Μηλιές – Τρενάκι Πηλίου «Μουτζούρης» – Ανω Λεχώνια - 
Αθήνα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ανατολικό Πήλιο, τον Κισσό όπου και θα επισκεφθούμε την Αγία 
Μαρίνα, εκκλησία του 18ου αιώνα στην πλατεία του χωριού. Συνεχίζοντας την όμορφη διαδρομή μας στην 
Μακρυράχη στον γυναικείο συνεταιρισμό για να αγοράσουμε τοπικά γλυκά. Επόμενος σταθμός μας η γραφική 
Τσαγκαράδα. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με τον πελώριο πλάτανο στην πλατεία 
(ηλικία πάνω από 800 χρόνια), θα θαυμάσουμε την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, τους γραφικούς φράκτες και θα 
έχουμε χρόνο για καφεδάκι. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα μεταβούμε στις Μηλιές, πατρίδα του δάσκαλου 
του Γένους Άνθιμου Γαζή. Όπου για όσους θελήσουν θα πάρουμε τον  θρυλικό «Μουτζούρη» (έξοδα ατομικά),  
το τρενάκι του Πηλίου το οποίο ξεκίνησε πρίν 100 χρόνια σχεδιασμένο από τον Εβαρίστο Ντε Κίρικο και από το 
1996 μεχρί σήμερα κάνει την διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια. Θα απολαύσουμε την γραφική ορεινή διαδρομή 
και έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς βουνού και θάλασσας, ανάμεσα στις πλαγιές και τους ελαιώνες 
του βουνού των Κενταύρων, περνώντας από τοξωτά γεφύρια, καμάρες, σήραγγες και τους παραδοσιακούς 
οικισμούς Άνω Γατζέα, Αγία Τριάδα, Άγιο Αθανάσιο Πινακατών, και τα Αργυρέικα τερματίζει στα Άνω Λεχώνια, 
όπου το πούλμαν θα μας περιμένει για επιβίβαση. Όσοι παραμείνουν, θα δούμε το ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
με τις κατασκευαστικές καινοτομίες και την ιδιαίτερη αγιογραφία και την δημόσια βιβλιοθήκη Μηλέων που 
φυλάσσονται 3.500 τόμοι σπάνιων βιβλίων. Σχετική παραμονή για βόλτα, και αναχώρηση για Άνω Λεχώνια όπου 
θα συναντήσουμε τους υπόλοιπους. Επιβίβαση και αφήνουμε το Πήλιο και από Βόλο, Λαμία κάνοντας στάση στη 
διαδρομή θα επιστρέψουμε στο σημείο όπου αναχωρήσαμε. 
  

Τιμή συμμετοχής: 75€ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* στα Χάνια Πηλίου  
 Ημιδιατροφή  
 Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής, Φπα, Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Το Εισιτήριο του τρένου για Μηλιές – Άνω Λεχώνια και ο Δημοτικός τουριστικός 

Φόρος 

 


