Βόλος: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός

Στον Βόλο θα βρεις ό,τι έψαχνες. Θα ανακαλύψεις μια όμορφη και γεμάτη ζωή πόλη, που είναι
ζωηρή και έτοιμη να την εξερευνήσεις. Σήμερα αποστολή μας να σε πάμε σε μια από τις γοητευτικές
πόλεις της Ελλάδας και να σου την παρουσιάσουμε στα καλύτερά της.
Πόλη: Βόλος
Χώρα: Ελλάδα
Νόμισμα: Ευρώ
Κλίμα: Μεσογειακό
Περιφέρεια: Θεσσαλία
Γενικές Πληροφορίες:
Ο Βόλος είναι μια πανέμορφη πόλη της Θεσσαλίας και είναι χτισμένη στους πρόποδες του Πηλίου.
Είναι μία από τις πιο μεγάλες πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Ο
μόνιμος πληθυσμός του διευρυμένου Δήμου Βόλου, ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους, ενώ η πόλη του
Βόλου έχει 125.248 κατοίκους.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ναύπλιο: Η πόλη που ερωτεύεσαι με την
πρώτη ματιά

Πόλη: Ναύπλιο ή Ανάπλι
Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Χώρα: Ελλάδα
Νόμισμα: Ευρώ
Έκταση: 33,6 τ.χλμ
Πληθυσμός: 14.203 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Το Ναύπλιο λέγεται και Ανάπλι. Είναι μια πανέμορφη πόλη της Πελοποννήσου και έχει 14.203
κατοίκους. Είναι μια απ’ τις πιο γραφικές πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα υπήρξε πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1828 – 1833. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.
Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι στην τοποθεσία της σημερινής πόλης ίδρυσε ο
Ναύπλιος τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Πώς να νιώσεις real Καρντάσης! | Λευκός
Πύργος | Salonica Vlog
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Σε κάθε πόλη και μια λιχουδιαστή
γωνιά! Mulhouse

H Mulhouse είναι μια Γαλλική πόλη στα όρια Γαλλίας κοντά στα Ελβετικά και Γερμανικά σύνορα.
Σε αυτή την πόλη περάσαμε όμορφα και σύντομα θα σας αναρτήσω και travel post στο οποίο θα σας
εξηγώ πως περάσαμε αλλά για σήμερα σας έχω ένα post γεμάτο λιχουδιές και νοστιμιές που
πετύχαμε σε μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της Mylhouse.
Στην πλατεία βρήκαμε από το πιο γλυκό μέχρι το πιο αλμυρό έδεσμα και μας έκαναν να τα
λιγουρευτούμε. Εσύ!

