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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
Αλόνησσο και το Θαλάσσιο Πάρκο μπορείτε να

επιμηκύνετε το ταξίδι σας με 2 επιπλέον
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 Ένα πλούσιο πρωινό με τηγανίτες και μέλι και πολλά άλλα θα μας δώσει
όλη την ενέργεια για την πρώτη μας δραστηριότητα στο Πήλιο. Μεταφερόμαστε
στο σταθμό του τρένου (Λεχώνια) και το ταξίδι ξεκινά. Στο σταθμό των Μηλεών
μας περιμένει η περιηγήτριά και βοτανολόγος μας. Πραγματοποιείται ξενάγηση
και αναφορά στην Ιστορία του Τρένου (ο μηχανικό του ήταν ο Ντε Κίρικο,
πατέρας του γνωστού ζωγράφου), και μια ιστορική αναδρομή του τόπου. Στην
συνέχεια ακολουθεί πεζοπορία στο χωριό, επίσκεψη στην βιβλιοθήκη και στον Ιερό
Ναό των Ταξιαρχών με τις σπουδαίες τοιχογραφίες. Στάση στην κεντρική Πλατεία
του χωριού για σνακ και στην συνέχεια ήπια πεζοπορία στο πέτρινο καλντερίμι.
Κατά την διάρκεια του περπατήματος μαθαίνουμε για τα λουλούδια, τα βότανα
και τους θάμνους που ευδοκιμούν εδώ, συναντάμε τοξωτά γεφύρια και μαθαίνουμε
για την ιστορία τους και επισκεπτόμαστε την σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα και
μαθαίνουμε για τον σπουδαίο βοτανολόγο και θεραπευτή. Η πεζοπορία μας
συνεχίζεται με κατάληξη την παραλία των Καλών Νερών για βουτιές και
χαλάρωση στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου.
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 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 

ένα scroll down στο photo gallery του κινητού σας 
ευχόμαστε ότι θα ανανεώσει 

το ραντεβού μας. 
**Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει

λόγω καιρικών συνθηκών. 

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  Η μέρα σήμερα έχει
κρύβει όμορφες στιγμές κοντά

στην φύση και στα ζώα μιας
Φάρμας. Μετά από ένα πλούσιο
πρωινό στην δροσιά και ηρεμία

του βουνού ξεκινάμε για μια
Φάρμα λίγο πριν την Πορταριά.

  γευτούν αλλά και να μαγειρέψουν την τοπική κουζίνα. 
Το περιποιημένο κτήμα και το φιλόξενο προσωπικό του θα σας μυήσουν στην

ομορφιά της επαφής σας με την ευλογημένη γη. Τρυγήστε το μποστάνι, και τα
φρέσκα αυγά από το κοτέτσι και μετά μαγειρέψτε την γνωστή σε όλους μας

χορτόπιτα. Το μαγείρεμα ξεκινά σε μια ανοιχτή κουζίνα μέσα στα δέντρα και τα
λουλούδια. Ανοίξτε φύλλο με την βοήθεια μιας έμπειρης Πορταρίτισσας. Τα ξύλα

στον ξυλόφουρνο σιγοκαίνε και η πίτα μπαίνει να ξεροψηθει. Μετά το μαγείρεμα,
το τραπέζι στρώνεται και μαζί με ένα ποτήρι κρασί απολαμβάνετε μαζί με την

χορτόπιτα λαχταριστούς κολοκυθοκεφτέδες και τζατζίκι. Αναμνηστικό δίπλωμα
και μικρά αναμνηστικά δώρα σας δίνονται από τους οικοδεσπότες. Αναχώρηση
για το ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα και στάση καθοδόν σε ντόπιο παραγωγό

μήλων. Μια οικογένεια Πηλιορειτών παραγωγών έχουν δημιουργήσει ένα πολύ
καλόγουστο πρατήριο αγροκτηνοτροφικών προϊόντων παραγωγής της.

Ξεδιψάστε στις περιποιημένες κρήνες του και προαιρετικά αγορά τοπικών
προϊόντων όπως Βασιλικός Πολτός, Γύρη, Μέλι, Μηλόξυδο, Πρόπολη, Φυσικό

Κερί Μέλισσας, Ελαιόλαδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο          

Οι ιδιοκτήτες του, ντόπιοι που αγαπούν
πολύ τον τόπο τους και την Τέχνη της

μαγειρικής  δημιούργησαν αυτό το
αγρόκτημα και άνοιξαν την αγκαλιά τους,

για όσους θέλουν όχι μόνο να 


