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Βουτήξτε μέσα στο turquoise των νερών
των Σποράδων και στη συνέχεια ανεβάστε παλμούς στο

βαθύ πράσινο . Οι έμπειροι συνοδοί μας θα σας
μυήσουν στο canyoning, και την ποδηλασία. Γνωρίστε
την έντονη ζωή των Σποράδων, απολαύστε ατελείωτες
ώρες μπάνιου, δροσιστείτε στις πηγές και τις φυσικές

κολυμπήθρες του βουνού των Κενταύρων. 
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ΜΕΡΑ 1.
Επιβίβαση στα σκάφη μας στις 14.00. Γνωριμία με τον καπετάνιο και
παρουσίαση ταξιδιού. Αναχώρηση για την παραλία Κουκουναριές. Ονομάζεται
και Χρυσή Άμμος και είναι από τις πιο πολυβραβευμένες παραλίες της
Μεσογείου. Διαθέτει πολλές επιλογές θαλάσσιων σπορ καθώς και beach bar.
Άφιξη στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Γνωρίστε τη νυχτερινή ζωή του
κεντρικού νησιού των Β Σποράδων. Περπατήστε στα σοκάκια του, εξερευνήστε
μέρη με μοναδικό ηλιοβασίλεμα και γευτείτε τις τοπικές γεύσεις σε ένα από τα
πολυάριθμα ταβερνάκια και εστιατόρια για όλα τα βαλάντια και γευστικές
προτιμήσεις. 

ΜΕΡΑ 2
Πλέον έχουμε όλοι εγκλιματιστεί και
ξεκουραστεί οπότε ανοίγουμε πανιά

για την Σκόπελο. Το 70% την Σκοπέλου
είναι πευκοδάσος που σε πολλές

περιπτώσεις τα πεύκα φτάνουν ως τις
αμμουδέρες παραλίες για να μας

χαρίσουν την σκιά τους. Επίσης οι
οικισμοί της Σκοπέλου έχουν

χαρακτηριστεί ως διατηρητέοι λόγω της
αρχιτεκτονικής τους.  

ΜΕΡΑ 3. Μετά από ένα πλούσιο πρωινό μέσα στο σκάφος ή έξω – αξίζει να δοκιμάσετε
την σκοπελίτικη τυρόπιτα που παρασκευάζεται σε παραδοσιακούς φούρνους στην

Χώρα, αναχωρούμε για μπάνιο και πολύ ηλιοθεραπεία διαπλέοντας την Δυτική πλευρά
του νησιού. Οι παραλίες που συναντάμε, η μια καλύτερη από την άλλη. Ρίχνουμε
άγκυρα για μπάνιο. Νωρίς το απόγευμα φτάνουμε σε έναν από τους πιο γνωστούς

ιστιοπλοϊκούς προορισμούς. Τον Πάνορμο. Εδώ αγκυροβολουμε και περνάμε την νύχτα
μας σε έναν κόλπο όπου μπορείτε να κάνετε και βραδινό μπάνιο. Με το βαρκάκι ο
καπετάνιος σας μεταφέρει έξω στον οικισμό. Υπάρχουν Beach bar, ταβέρνες αλλά

και rent car αν θέλετε να νοικιάσετε για τον γύρο του νησιού.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επισκεφτείτε την
Αλόνησο και το Θαλάσσιο Πάρκο μπορείτε να

επιμυκήνετε το ταξίδι σας με 2 επιπλεον
διανυκτερεύσεις. 

Προσεγγίζουμε τις παραλίες Στάφυλος και Καστάνη
για μπάνιο και snorkeling. Άφιξη στο κεντρικό λιμάνι της Σκοπέλου. Στα γραφικά σοκάκια της

Χώρας που οδηγούν στο υψηλότερο σημείο του χωριού μπορεί να ακούσεις τον
ήχο του μπουζουκιού και της παραδοσιακής μουσικής. Στα μικρά
μαγαζιά οι κυρίες του χωριού παρασκευάζουν και πουλούν τοπικά

εδέσματα και στις ταβέρνες μπορείτε να γευτείτε την
αυθεντική Σκοπελίτικη κουζίνα.
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ΜΕΡΑ 5 Πρωινό και σήμερα η μέρα έχει περιπέτεια στην δροσιά του Φαραγγιού
των Κενταύρων. Μοναδική εμπειρία για όλες τις ηλικίες, ακόμη και για οικογένειες
με παιδιά, η διασκέδαση είναι απόλυτη, ανακαλύπτοντας παράλληλα την
δραστηριότητα του canyoning μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Άλματα (3 από
τα 6μ max - προαιρετικά), φυσικές νεροτσουλήθρες, κολύμβηση, rappels (μέγιστο
26μ), εκπληκτικό περιβάλλον με αναρριχώμενα φυτά και έντονο πράσινο του
Πηλίου, είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδρομής. Αυτό είναι ένα φαράγγι
για όλους, όπου απαιτείται ελάχιστη ηλικία 10 ετών. Αν δεν έχετε ασκηθεί ποτέ πριν,
το Φαράγγι των Κενταύρων θα σας κάνει να εθιστείτε σε σπορ υπαίθρου. Και αν
είστε ήδη έμπειρος, το Φαράγγι των Κενταύρων είναι ένα κίνητρο για επιπλέον
εξερευνήσεις στα ελληνικά φαράγγια. Μετά το τέλος της δραστηριότητας
παίρνουμε ένα σνακ και μεταφερόμαστε στην σχολή από οπου ξεκινήσαμε. Εκεί
σας δίνονται αναμνηστικές φωτογραφίες και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το μινι βαν σας παραλαμβάνει από την σχολή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση και Δείπνο..  
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 Μια διαδρομή γεμάτη πυκνή βλάστηση, πηγές μη νερό και όμορφα πηλιορείτικα
χωριά μας μεταφέρει μαγικά σε ένα άλλο περιβάλλον και καθώς ανεβαίνουμε

υψόμετρο η δροσιά του βουνού μας παρασύρει. Στάση σε ένα από τα γνωστότερα
κεφαλοχώρια, την όμορφη Τσαγκαράδα. Επίσκεψη στην Κεντρική Πλατεία του

Χωριού. Σνακ κάτω από έναν Πλάτανο άνω των χιλίων ετών.. Άφιξη στην νέα μας
βάση, το ξενοδοχείο Πλειάδες. Εγκατάσταση στα δωμάτια. Εισπνεύστε βαθιά στην

κορυφή του βουνού κάνοντας μια βόλτα μέσα στο δάσος οξιάς και αγναντεύοντας
το ηλιοβασίλεμα και απολαμβάνοντας το δείπνο.

ΜΕΡΑ 7 Λίγο πριν την αποχώρησή σας απολαμβάνετε ένα πλούσιο πρωινό
στο Πλειάδες αγναντεύοντας το Αιγαίο. Με ενα scroll down στο photo
gallery του κινητού σας ευχόμαστε ότι θα ανανεώσει το ραντεβού μας. 

**Τα πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει λόγω καιρικών
συνθηκών. 

.Ξεκινώντας από το ξενοδοχείο ο έμπειρος οδηγός μας σας δίνει τα ποδήλατα
και μετά από μια σύντομη παρουσίαση της πορείας ξεκινάμε την κατάβαση.
Μετά από μια στάση στο Πουρί και σνακ στην κεντρική πλατεία συνεχίζουμε

μέσα σε δάσος οξιάς και πυκνής βλάστησης για να καταλήξουμε στο
Χορευτό για μπάνιο. Νωρίς το απόγευμα μεταφερόμαστε στο Ξενοδοχείο για

ξεκούραση και δείπνο..

ΜΕΡΑ 4.
Το ταξίδι της επιστροφής ξεκινά. Άφιξη στον Πλατανιά στις 10.00.

Για όσους το επιθυμούν μπορούν να κάνουν μπάνιο στον
Πλατανιά και μετά να αναχωρήσουμε για το μυθικό βουνό.

ΜΕΡΑ 6 Πρωινό και η μέρα
σήμερα είναι αφιερωμένη σε μια

πολυαγαπημένη δραστηριότητα
των επισκεπτών του Πηλίου, την

ποδηλασία. Αυτή η διαδρομή
είναι ήπιας δυσκολίας αλλά δεν το

προτείνουμε σε αρχάριους


