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Απολαύστε την ηρεμία της θάλασσας και την γαλήνη του
βουνού. Ένα πρόγραμμα που εγγυάται ότι θα σας φέρει

κοντά στην ηρεμία της Φύσης. Ζήστε 3 μέρες στην
θάλασσα, ταξιδεύοντας με το ιστιοπλοϊκό και

χαλαρώνοντας στα γαλαζοπράσινα νερά των Σποράδων και
στη συνέχεια αναζωογονηθείτε μέσα από χαλαρωτικές

δραστηριότητες όπως πιλάτες, εργαστήρι βοτανολογίας,
διαλογιστική πεζοπορία, kayak στις σπηλιές και στην

παραλία όπου γυρίστηκε το MAMMA MIA (Νταμούχαρη).
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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. Σήμερα η μέρα αφιερώνεται στην εσωτερική μας γαλήνη και
αναζωογόνηση. Μετά το πρωινό η γυμνάστριά μας εξειδικευμένη στο PILATES θα
σας καθοδηγήσει σε αυτήν την εκγύμναση τόσο του σώματος όσο και της ψυχής.
Η συνεδρία επικεντρώνεται στη σωστή ισορροπία, τον έλεγχο ,την αναπνοή, τη
ροή της κίνησης και την συγκέντρωση. Μετά από το τέλος της συνεδρίας ξεκινάμε
την πεζοπορία με την εξειδικευμένη σε βότανα οδηγό βουνού από το ξενοδοχείο.
Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε διάφορα είδη χλωρίδας του Πηλίου στα
οποία και θα γίνει εκτενής αναφορά στη χρήση τους και στη σημασία τους. Θα
συλλέξουμε κάποια είδη, ανάλογα με την εποχή, και θα δημιουργήσουμε κατά την
επιστροφή μας στον χώρο του ξενοδοχείου τα δικά μας λαδάκια, κεραλοιφές,
άλατα μπάνιου και μάσκες προσώπου. Ένα χορτοφαγικό σνακ με αντιοξειδωτικό
τσάι και νερό με λεμόνι, δίνεται πριν την έναρξη του workshop. Μετά το τέλος
του workshop μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες προσώπου και να
χαλαρώσουμε στην βεράντα του ξενοδοχείου..Ελεύθερη ώρα 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. 

Σε περίπτωση που ο καιρός δεν το επιτρέπει μπορεί η
δραστηριότητα KAYAK να πραγματοποιηθεί με έναρξη

την Μηλίνα και τα ήρεμα νερά του Παγασητικού
Κόλπου. 

Όλη η ακτογραμμη αυτής της πλευράς του Πηλίου
είναι γεμάτη κολπίσκους, σπηλιές και η ορεινή βλάστηση φτάνει ως τις ακτές.
Ένας όμορφος τρόπος να περιηγηθούμε στην ακτογραμμή είναι το KAYAK.

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 φεύγουμε για
τις Ανατολικές Ακτές τους Πηλίου

και συγκεκριμένα την ξακουστή
παραλία της Νταμούχαρης, όπου
γυρίστηκαν πολλά πλάνα από την

ταινία ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ. Η ομορφιά
αυτής της παραλίας είναι

πολυφωτογραφημένη και όχι
άδικα.  


