
1η ημέρα:  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 
 
Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πρωινό πλοίο, ώστε να έχουμε την ημέρα στη διάθεσή 
μας. Φτάνουμε στο λιμάνι του Βόλου, επιβιβαζόμαστε 
στο πλοίο και φτάνουμε στη Σκιάθο. Θα πάμε αμέσως 
στα δωμάτια να τακτοποιήσουμε τα πράγματα και 
είμαστε έτοιμοι!

Στην αρχή της κεντρικής οδού της χώρας, στον 
πεζόδρομο Παπαδιαμάντη, σας περιμένει η συνοδός μας 
για να σας ενημερώσει για τα βασικά σημεία της χώρας 
και του νησιού. Στη συνέχεια είστε έτοιμοι να κάνετε 
μια βόλτα, να καθίσετε σε ένα καφέ μπροστά στη 
θάλασσα ή να κάνετε την πρώτη σας βουτιά σε μια από 
τις πολλές υπέροχες παραλίες της Σκιάθου.

Η βραδινή βόλτα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ωραίο 
παραδοσιακό ταβερνάκι, ένα cocktail στις φημισμένες 
“μαξιλάρες”, περπάτημα στην παραλία με τα πολυτελή 
σκάφη και για τα party animals ατελείωτο clubbing 
μέχρι το πρωί.
2η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ - 
ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
- ΜΠΟΥΡΤΖΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΛΑΡΙΑ 
Δεν πιστεύει κανείς πως θα ξυπνήσετε νωρίς αλλά μην το 
παρακάνετε. Το ραντεβού μας είναι στο γνωστό σημείο, στην 
αρχή της Παπαδιαμάντη για να πάμε πρώτα στο Σκιαθίτικο Σπίτι, 
μια διώροφη παραδοσιακή Σκιαθίτικη οικία που θα μας ξεναγήσει 
σε μια “άλλη” εποχή του νησιού. Συνεχίζουμε με το ναό του 
Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών και σήμα κατατεθέν 
στο νησί για το περιβόητο μεγάλο ρολόι που δεσπόζει δίπλα στην 
εκκλησία αλλά και για την υπέροχη θέα στη χώρα και στο νησί 
Τσουγκριά. Θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη (1815-1912), έναν από τους σπουδαιότερους 
λόγιους της χώρας μας. Πρόκειται για ένα απλό, λιτό οίκημα 
από πέτρα και ξύλο που παρουσιάζει όμως και αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον.  Στη συνέχεια θα κάνουμε έναν κοντινό περίπατο 
στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι, που χωρίζει το παλιό από το 
νέο λιμάνι, στην είσοδο του οποίου βρίσκεται η προτομή του 
Παπαδιαμάντη, ερείπια από Ενετικό κάστρο και το παλιό σχολείο 
του νησιού. Ήταν το πρώτο δημοτικό που χτίστηκε το 1906, 
το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και στεγάζει 
το πανέμορφο θερινό θέατρο. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια 
κρουαζιέρα που ακούγεται πολύ “τουριστική” αλλά πραγματικά 
αξίζει γιατί πηγαίνει σε σημεία του νησιού που δεν υπάρχει 
οδική πρόσβαση.  Η διαδρομή είναι μοναδική αλλά η στάση στις 
γαλάζιες σπηλιές και στην πιο φωτογραφημένη παραλία του 
νησιού, τα Λαλάρια θα σας μαγέψει!

3η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΛΙΜΝΗ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - AIRCRAFT WIND BLOWING - 
ΞΑΝΕΜΟΣ - ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
Τώρα που έχετε πάρει μια καλή γεύση από τη χώρα της Σκιάθου, 
ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε το υπόλοιπο νησί. Ελάτε μαζί μας 
προαιρετικά σε έναν γύρο του νησιού με λεωφορείο. 

Θα ξεκινήσουμε με την λίμνη του Αγίου Γεωργίου. Είναι 
ουσιαστικά λιμνοθάλασσα αφού ενώνεται με ένα πολύ μικρό 
δίαυλο με τον κόλπο που βρίσκεται το λιμάνι της Σκιάθου. Η 
βόλτα μπορεί να συνδυαστεί με μία απρόσμενη προσγείωση 
αεροσκάφους  και να έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά (ίσως 
πολύ κοντά) μια προσγείωση ή απογείωση ενός αεροσκάφους. 
Ανάμεσα από την λίμνη και την θάλασσα θα δείτε το μοναδικό 
καρνάγιο του νησιού.  Περνώντας την λίμνη μπορείτε να 
αγναντέψετε  την βόρεια παραλία του Ξανέμου μια από τις πιο 
διάσημες παραλίες του νησιού για τα γαλάζια και βαθιά νερά της.  
Συνεχίζοντας την διαδρομή, ξεκινάμε να ανηφορίζουμε προς το 
Μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διασχίζοντας όλο το 
βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού, βλέποντας πανοραμικά το 
νησί του Παπαδιαμάντη και περνώντας μέσα από τα καταπράσινα 
και πυκνόφυλλα δάση του. Φτάνοντας στη Μοναστήρι της 
Ευαγγελίστριας θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πού φτιάχτηκε 
και υψώθηκε η πρώτη Ελληνική σημαία στην Ελλάδα. Μπορείτε 
να επισκεφτείτε το μουσείο της Μονής, το παλιό οινοποιείο της 
Σκιάθου και να απολαύσετε έναν παραδοσιακό ελληνικό καφέ 
στη χόβολη στο παραδοσιακό καφενείο που στεγάζεται στην 
Μονή με πανοραμική θέα το νησί. Συνεχίζουμε τη διαδρομή 
μέσα στο βουνό με στάση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας.  Θα 
ανακαλύψουμε την όμορφη αυτή περιοχή με τις πηγές νερού 
που αναβλύζουν και θα επισκεφθούμε το μοναδικό οινοποιείο 
του νησιού για να δοκιμάσουμε ντόπια κρασιά και τοπικά πιάτα. 
Δεν θα μπορούσαμε σε αυτή την υπέροχη ευκαιρία γνωριμίας με 
το νησί του Παπαδιαμάντη να παραβλέψουμε την επίσκεψη μας 
στην πιο διάσημη παραλία και πολυβραβευμένη σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, την περιβόητη παραλία των Κουκουναριών. Θα 
έχουμε αρκετό χρόνο να περπατήσουμε στην υδροβιότοπο της 
περιοχής και φυσικά να κάνουμε μερικές βουτιές.

4η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, όμως εμείς έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για μια τελευταία βόλτα στη Χώρα. Στην συνέχεια θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο και αφήνοντας πίσω μας την Σκιάθο 
θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι του Βόλου όπου περιμένει το 
λεωφορείο μας για να  πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα 
του προγράμματος.

3&4
ημέρες10&11

/06

Οδική Εκδρομή στη Σκιάθο, Ιούνιος 22 - Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 
Η Σκιάθος είναι πάντα μια πολύ καλή ιδέα και ο Ιούνιος ιδανική εποχή για να την απολαύσεις! 

 Υπέροχη ανοιξιάτικη φύση και παράλληλα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Σκιάθο είναι για όλους, 
μικρούς, μεγάλους, solo travellers, party animals,  οικογένειες γιατί προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, clubs, 
beach bar, οργανωμένες παραλίες, αξιοθέατα είναι όλα σε πλήρη λειτουργία, με χαμηλές τιμές χωρίς τον συνωστισμό της υψηλής 
περιόδου. Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα και τις τιμές που σας προτείνουμε και μην έχετε καμία αμφιβολία..θα επιστρέψετε με 
υπέροχες αναμνήσεις!

Σκιάθος



ΣΚΙΑΘΟΣ 3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή
τετράκλινου

Tιμή
Μονοκλ.

10/06

4 
ημέρες

STUDIOS SKIATHOS
Βρίσκονται στη χώρα 5 λεπτά περπάτημα από την 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη
Τα δωμάτια έχουν AC, TV, ψυγείο.

- 105 99 95 150

ELENIS HOUSE
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας δίπλα από την 

οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια έχουν κουζίνα, AC, TV, στεγνωτήρα 

μαλλιών, ψυγείο και μπαλκόνι.

- 119 115 110 170

ARETOUSA 3*
Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου 20μ από τον 

πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο μπαλκόνι 

,ψυγείο,
τηλεόραση, air condition, safety box , ιδιωτικό 

ντους και σεσουάρ. 
Ανακαινίστηκε πλήρως το 2016

Πρωινό 145 139 - 210

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου 
δίπλα από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα 

δωμάτια έχουν AC, TV και ψυγείο. 
Διαθέτει χώρο πρωινού και πισίνα

Πρωινό 175 169 - 340

ALKYON 4*
Βρίσκεται στην παραλία της χώρας της Σκιάθου 

κοντά στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα 
δωμάτια έχουν AC, TV και ψυγείο. 

Διαθέτει όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 4* 
σε μια υπέροχη κεντρική τοποθεσία

Πρωινό

inland view
210

145

1o παιδί: 95
έως 12 ετών

340

side sea 
view
225

155
360

sea view
245

160 380

SKIATHOS AVATON 4*
Βρίσκεται 1 χλμ από το κέντρο της χώρας της 

Σκιάθου 
και 300μ από την παραλία Μεγάλη άμμος. 

Τα δωμάτια είναι πολυτελή και πλήρως 
εξοπλισμένα.

Πρωινό 225 210 - 320

MELTEMI BOUTIQUE HOTEL
δωμάτια θέα θάλασσα 

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου 
δίπλα από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη 

μπροστά στο λιμάνι με μοναδική θέα στη θάλασσα. 
Τα δωμάτια είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα.

Πρωινό
standard 

twin
249

superior 
double

275

family suite
3 adults
265 (x3)

430

SKIATHOS PALACE 4*
Είναι ένα από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία του 

νησιού
με θέα στην υπέροχη παραλία Κουκουναριές  

Πρωινό

standard 
sea view

275

1o παιδί : 75
2ο παιδί : 110
έως 12 ετών

490

executive 
panoramic 
sea view

350

1o παιδί : 75
2ο παιδί : 110
έως 12 ετών

595

δρομολόγια πλοίου ANES FERRIES : ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 08.15-11.00   /   ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 18.00-20.45  



Αναχ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή
τετράκλινου

Tιμή
Μονοκλ.

11/06

3 
ημέρες

STUDIOS SKIATHOS
Βρίσκονται στη χώρα 5 λεπτά περπάτημα από την 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη.
Τα δωμάτια έχουν AC, TV, ψυγείο.

- 85 79 75 110

ELENIS HOUSE
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας δίπλα από την 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν κουζίνα, AC, 
TV, στεγνωτήρα μαλλιών, ψυγείο και μπαλκόνι.

- 99 95 89 135

ARETOUSA 3*
Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου 20μ από τον 

πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο μπαλκόνι 
,ψυγείο, τηλεόραση, air condition, safety box , 

ιδιωτικό ντους και σεσουάρ. 
Ανακαινίστηκε πλήρως το 2016

Πρωινό 119 115 - 170

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου 
δίπλα από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα 

δωμάτια έχουν AC, TV και ψυγείο. 
Διαθέτει χώρο πρωινού και πισίνα

Πρωινό 149 145 - 295

ALKYON 4*
Βρίσκεται στην παραλία της χώρας της Σκιάθου 

κοντά στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα 
δωμάτια έχουν AC, TV και ψυγείο. 

Διαθέτει όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 4* 
σε μια υπέροχη κεντρική τοποθεσία

Πρωινό

inland view
165

125

1o παιδί: 95
έως 12 ετών

270

side sea 
view
185

135
310

sea view
195

140 330

SKIATHOS AVATON 4*
Βρίσκεται 1 χλμ από το κέντρο της χώρας της 

Σκιάθου και 300μ από την παραλία Μεγάλη άμμος. 
Τα δωμάτια είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα.

Πρωινό 195 185 - 310

SKIATHOS PALACE 4*
Είναι ένα από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία του 

νησιού με θέα στην υπέροχη παραλία Κουκουναριές  
Πρωινό

standard 
sea view

225

1o παιδί : 75
2ο παιδί : 110
έως 12 ετών

380

executive 
panoramic 
sea view

280

1o παιδί : 75
2ο παιδί : 110
έως 12 ετών

440

δρομολόγια πλοίου ANES FERRIES : ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 10.00-12.45   /   ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 18.00-20.45  

Αναχωρήσεις λεωφορείων 10 Ιουνίου - 4 ημέρες 11 Ιουνίου - 3 ημέρες

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα 
συγκέντρωσης

Ώρα 
αναχώρησης

Ώρα 
συγκέντρωσης

Ώρα 
αναχώρησης

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 00.45 01.00 02.45 03.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 02.00 02.15 04.00 04.15

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & 
Βενιζέλου 03.30 03:45 05.30 05:45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.30 04:45 06.30 06:45

Λάρισα Νέος Νιαβής 
(My market) 05.30 05:45 07.30 07:45

 Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο.



Περιλαμβάνονται:

• μεταφορά προς και από το λιμάνι του Βόλου
• ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδρομή Βόλος - 

Σκιάθος - Βόλος με την ANES FERRIES
• Διαμονή για 3 διαν/σεις στο studio / ξενοδοχείο της 

επιλογής σας 
• διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Συνοδός εκδρομής 
• Εκπτώσεις στη Σκιάθο με την κάρτα μέλους 
• Viber group για να επικοινωνούμε καλύτερα 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα & δημοτικοί φόροι 
διαμονής

Δημοτικοί Φόροι διαμονής ανά δωμάτιο/
διανυκτέρευση: 

• studios & ξενοδοχεία 2* : 0,5€,  Boutique Hotel : 
1,5ε, ξενοδοχείο 5* : 4€

Προαιρετικές δραστηριότητες :
• Γύρος νησιού : ενήλικας 20 ευρώ , παιδί έως 12 

ετών 10 ευρώ. Μίνιμουμ συμμετοχές 20 άτομα.
• Κόστος επίσκεψης οινοποιείου : 20,00 ευρώ 

(περιλαμβανει 30 λεπτα ξεναγηση και 2μιση ώρες 
δοκιμασία 6 τοπικων κρασιων των 75ml ανά ποτήρι 
και τοπικούς μεζέδες) 

• Κόστος εισιτηρίου μουσείου Μονής Ευαγγελιστρίας, 
Σκιαθίτικο σπίτι, σπίτι Παπαδιαμάντη, Ναυτικό 
μουσείο  : 2,00 ευρώ/άτομο/μουσείο


