
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΤΟ ΒΟΛΟ (28-30/11/14)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 28/11:
Άφιξη στο Βόλο στις 6 μ.μ. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

- 6-8 μ.μ. Συνάντηση για καφέ στο roof garden (6ος όροφος) 
του ξενοδοχείου Κυψέλη, στην παραλία του Βόλου.

- 8:30 μ.μ. Τσιπουράδικο.
- Ελεύθερη after διασκέδαση.
- Διανυχτέρευση στο ξενοδοχείο.

Σάββατο 29/11:
- Πρωινό στο ξενοδοχείο.
- 9:30 π.μ. Αναχώρηση με πούλμαν για εκδρομή στο Πήλιο, το 
μαγευτικό βουνό των Κενταύρων με τα 24 γραφικά 
παραδοσιακά χωριά του.
Πρωινός καφές στο γραφικό χωριό Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι 
του Πηλίου με καταπληκτική πανοραμική θέα του Βόλου. 
Αναχωρούμε για ένα γύρω μέσα από τα φανταστικά 
χειμωνιάτικα χρώματα της πυκνής βλάστησης του βουνού των 
Κενταύρων με θέα τον γαλήνιο Παγασητικό Κόλπο με την πόλη 
του Βόλου να φαντάζει κατάλευκη μπροστά του.
Άφιξη στο γραφικό χωριό Μηλιές, όπου φτάνει από το Βόλο το 
παλιό, ανοιχτού τύπου, πανέμορφο τραινάκι του Πηλίου. 
Περίπατος μες στο γραφικό χωριό με τα παραδοσιακά 
πηλιορείτικα σπίτια τρώγοντας ντόπιες λιχουδιές (το πιο 
νόστιμο ζεστό ελιόψωμο-τυρόψωμο). Το μεσημέρι νόστιμο 
φαγητό με ντόπια κρασιά του Πηλίου σε παραδοσιακή ταβέρνα.
- Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για Βόλο.
- Άφιξη στο Βόλο για ζεστό καφεδάκι και χουχούλιασμα στις 
όμορφες καφετέριες του κέντρου του Βόλου.
- Χαλάρωση-ξεκούραση στο ξενοδοχείο.



- 9:00 μ. μ. Φαγητό-διασκέδαση, χορός σε νυχτερινό κέντρο του
Βόλου με ζωντανό π ο ι ο τ ι κ ο  μαυσνκΰ προγρο^μ ^ κατό.
- Ελεύθερη after διασκέδαση μπαρακια, μπους 
προτίμηση.

Κυριακή 30/11’·
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βόλου (2ας Νοεμβρίου -
,0:00 π.μ. Στο Αμφιθέατρο ^  ^  ^
Ξενοφώντος) Ενημέρωση -  συζητηση εγγμ ψ
στον Σύλλογό  μας ο "Πρωταγόρας . Γεώργιο
12:00 μ.μ. Αναχώρηση για φαγητό στον Αγ
Βελεστίνου. _ αναγώρηση για τις
Νωρίς το απόγευμα αποχωρισμος μ ς
πόλεις σας.

Καλή μας αντάμωση -  Καλό ξεφάντωνα 
Με Υγεία -  Παλιά Φοιτητικη Ζωντάνιά

Με τιμή
Συναδελφικά και φιλικά 

Πάρης Σιμιακάκης

λπγκροττΡΥΣ ΤΟΥΒΟΛΟΥ

1) Λόγω κλειστού αριθμού ατόμων στους χώρους
διασκέδασης τ ο υ  προγράμματος Ϊ ( τ ω ν
συνάδελφοι του Βόλου να δηλωσουν τη μ
ιδίων καν των ατόμων που ^ νοδευουν^ ^ „ ΥΟ (κα 
TFTAPTH ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ στο Δικηγορικο Σύλλογο (κα
Ελένη Βότσηλ Ας^γίνεν καταννοητό ότι άτομα έκτος συμ
μετοχής, απρόβλεπτου αριθμού δεν θα μπορούν να μ« 
ακολουθήσουν. Θα πρέπει να γίνουμε οπως ΙΩΤΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝΘΕΡΜΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙ ΒΟΛΙΩΙ 
στους συναδέλφους μας που μετά την Κομοτηνη τιμο 
πόλη μας δίνοντας τους παντού προτεραιότητα.



2) Να μη λείψει κανείς από την Ενημέρωση -  Συζήτηση της 
Κυριακής 30/11/14 στο Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ε. Βόλου (2ας 
Νοεμβρίου -  Ξενοφώντος).
ΠΡΟΣΟΧΗ: -ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ MAIL ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ.


