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5&6
ημέρες

Σκιάθος
Οδική Εκδρομή στη Σκιάθο, Καλοκαίρι 2022
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!
Γιατί στη Σκιάθο;
- Όμορφο νησί
Mε υπέροχες παραλίες, όμορφα τοπία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή και καλή τουριστική υποδομή
- Aτελείωτο Party!
Κόσμος από όλη την Ελλάδα & την Ευρώπη έρχεται κάθε καλοκαίρι στο νησί, που μετατρέπεται σε ένα από τα
καλύτερα party islands. Άπο το πρωί βουτιές στην παραλία, games & watersports, το απόγευμα
beach party, λίγη ξεκούραση και clubbing μέχρι το πρωί (τηρώντας πάντα τους υγειονομικούς κανόνες).
- Ένα νησί για όλα τα γούστα!
Κολυμπήστε σε κάποια πιο «χαλαρή» παραλία με ωραίο φυσικό περιβάλλον, κάντε μία από τις πολλές μίνι κρουαζιέρες,
απολαύστε φαγητό σε κάποιο καλό εστιατόριο και το βράδυ ένα ποτό στις φημισμένες
«μαξιλάρες».
Γιατί μαζί μας στη Σκιάθο?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε :
•
•
•

είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το
παραπάνω σε μεταφορές
έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Mεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου
•
•
•
•
•

μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων
άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ
ΠΛΟΙΟ!
ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
•
•
•
•

σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες, μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του Βόλου. Κάποια
από αυτά σύμφωνα με το νόμο για λόγους ασφάλειας είναι μόνο για θαλάσσιες εκδρομές κοντινών αποστάσεων
και όχι για μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι.
επιλέγουμε το PROTEUS της ANES FERRIES με χωρητικότητα 372 επιβάτες, 110 αυτοκίνητα και 87 μοτοσυκλέτες.
Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι
χρειαστείτε.
τα ωράρια του πλοίου είναι ιδανικά για να έχετε περισσότερο χρόνο στο νησί. Αναχώρηση πρωί και επιστροφή
βράδυ.
Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

Εκπτωτική κάρτα
•
•

σε κάποια από τα μαγαζιά που σας προσφέρουμε έκπτωση είμαστε σίγουροι πως θα πάτε σίγουρα, όπως island
cruises, water sports, εστιατόρια, fast food, clubs, cafe, shisa delivery, electric scooter, frozen yogurt κ.α.
γιατί να πληρώσεις περισσότερα αφου μπορείς να πληρώσεις λιγότερα?!!

Island cruises
θα έχεις ακούσει πως από τη Σκιάθο μπορείς να κάνεις μερικές πολύ ωραίες μίνι κρουαζιέρες και σωστά έχεις ακούσει.
Αυτές που πιστεύουμε πως αξίζουν περισσότερο είναι :
1.
2.

Γύρος νησιού - Παραλία Λαλάρια - Κάστρο - νησί Τσουγκριά
Σκόπελος - Αλόννησος

έχουμε εξασφαλίσει για σένα διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Η συνοδός του
νησιού φροντίζει να πηγαίνουμε όλοι μαζί όπως ήρθαμε από την πόλη μας, σαν μια μεγάλη παρέα..
Big brother
•
•
•

είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
έχουμε συνοδό στο νησί για άμεση επικοινωνία
για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου,
θα το τακτοποιήσουμε εμείς.

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
•
•

φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ

2η - 4η ημέρα: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ!

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!

Είναι τόσα που μπορείς να κάνεις σε αυτό το νησί που σίγουρα
5 μέρες δεν είναι αρκετές. Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα τι θέλεις
και φυσικά αυτό να κάνεις. Βόλτες, βουτιές, δραστηριότητες,
beach parties, water sports και εννοείται clubbing δεν πρέπει να
λείπουν από τη λίστα σου. Μην παραλείψεις να κάνεις μια μίνι
κρουαζιέρα σε μέρη όπως οι Γαλάζιες σπηλιές και η φημισμένη
παραλία Λαλάρια που δεν μπορείς να πας οδικώς.

Tώρα μπορείτε 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.

5η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

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..

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

Δρομολόγια πλοίου PROTEUS - ANES FERRIES
Βόλος - Σκιάθος

Σκιάθος - Βόλος

Τετάρτη, Παρασκευή, 08.15 - 11.00

Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή 16.45 - 19.45

Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή 11.15 - 14.15

Τετάρτη 13.45 - 16.45

Σάββατο 08.45 - 11.40

Παρασκευή 19.30 - 22.30
Σάββατο 14.15 - 17.15

ΣΚΙΑΘΟΣ

5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
2,6,9,13 Ιουλίου
19,27 Αυγούστου

5 ΗΜΕΡΕΣ

22, 26, 30 Ιουλίου
3, 7, 11, 15 Αυγούστου

Διαμονή

σύντομη περιγραφή

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή
τετράκλινου

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή
τετράκλινου

SKIATHOS
STUDIOS

Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά
στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και
το Λιμάνι. Τα δωμάτια έχουν AC, TV
και ψυγείο.

-

149

139

135

185

175

165

ELENIS
HOUSE

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας
λίγα μέτρα από την κεντρική
οδό Παπαδιαμάντη και διαθέτουν
κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο.
Βαθμολογία Booking 8.5

-

165

155

149

189

179

175

LA FLEUR
APARTMENTS

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της
Σκιάθου και 5 λεπτά από την παραλία
Μεγάλη Άμμος. Διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με
θέα. Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη
κουζίνα με εστία και βραστήρα.
Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub –
Jacuzzi (με χρέωση) με θέα στην πόλη.
Βαθμολογία Booking 9.2

-

169

165

-

195

179

-

POLYKRATIS
ROOMS
3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά
της χώρας της Σκιάθου δίπλα από
την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, 5
λεπτά με τα πόδια από την παραλία.
Στο χώρο θα βρείτε εστιατόριο και
πλυντήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν
AC, TV, ψυγείο, μπάνιο με στήλη
υδρομασάζ, free wifi. Επίσης όλα τα
δωμάτια διαθέτουν και
εξοπλισμένη κουζίνα.
Βαθμολογία Booking 9.1

-

179

169

165

199

185

185

ΙΝΟ
STUDIOS

-Εξαιρετικά δωμάτια στην καρδιά της
χώρας της Σκιάθου δίπλα από την
κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά
με τα πόδια
από την παραλία.
Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, ψυγείο
κουζίνα και free wifi.
Βαθμολογία Booking 9.5

-

189

169

-

210

195

-

HOTEL
ARETOUSA
3*

Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου
μόλις 20μ από τον πεζόδρομο της
Παπαδιαμάντη.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο
μπαλκόνι, ψυγείο,
τηλεόραση, air condition, safety box
, ιδιωτικό ντους και σεσουάρ για τα
μαλλιά. Ανακαινίστηκε πλήρως το 2017
και λειτουργεί
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Βαθμολογία Booking 7.8

πρωινό

195

175

-

225

195

-

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα
σημεία της χώρας με άμεση πρόσβαση
στο λιμάνι, στη στάση του λεωφορείου,
στο κέντρο της διασκέδασης και
στα βασικά αξιοθέατα. Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και
ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και
πισίνα.
Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό

199

185

175

245

210

199

-

Inland
view
370

350

-

πρωινό

Inland
view
295

250

ALKYON 3*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της
Σκιάθου 250μ από την κεντρική οδό
Παπαδιαμάντη., μπροστά στο λιμάνι.
Όλα τα δωμάτια έχουν AC, TV , ψυγείο
και μπαλκόνι. Διαθέτει χώρο πρωινού
και πισίνα.

sea view
395

360

-

sea view
480

460

-

345
standard
dbl

335
superior
tpl

325
executive
family
suite

365
standard
dbl

350
superior
tpl

340
executive
family
suite

MELTEMI
BOUTIQUE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της
Σκιάθου σε ιδανική τοποθεσία, δίπλα
από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη
μπροστά στο λιμάνι με μοναδική
θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια είναι
πολυτελή και πλήρως εξοπλισμένα.

SKIATHOS
PALACE 4*

Από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία του
νησιού παρέχει πολυτελείς ανέσεις.
Βρίσκεται δίπλα από μια από τις
ομορφότερες παραλίες του νησιού,
τις Κουκουναριές. Από την πισίνα
απολαμβάνετε μια υπέροχη θέα στη
θάλασσα και την καταπράσινη φύση.

πρωινό

πρωινό

Inland
view
395
de luxe
sea view
490

παιδί έως 12 ετών
1o: 65€
2o: 160€

Inland
view
470
de luxe
sea view
640

παιδί έως 12 ετών
1o: 65€
2o: 180€

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 5€ / άτομο
Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 15€ / άτομο.
Eπιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 50€ ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 28€ ανά άτομο.

Ειδικες τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω

6 ΗΜΕΡΕΣ

17 Ιουλίου 23 Αυγούστου

Διαμονή

σύντομη περιγραφή

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή τετράκλινου

SKIATHOS
STUDIOS

Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά στην κεντρική
οδό Παπαδιαμάντη και το Λιμάνι. Τα δωμάτια
έχουν AC, TV και ψυγείο.

-

199

189

185

ELENIS HOUSE

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας λίγα μέτρα
από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο.
Βαθμολογία Booking 8.5

-

219

215

210

LA FLEUR
APARTMENTS

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της Σκιάθου
και 5 λεπτά από την παραλία Μεγάλη Άμμος.
Διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και
μπαλκόνι με θέα. Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη
κουζίνα με εστία και βραστήρα.
Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub – Jacuzzi (με
χρέωση) με θέα στην πόλη. Βαθμολογία
Booking 9.2

-

225

219

-

POLYKRATIS
ROOMS
3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά της χώρας
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό
Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια από την
παραλία. Στο χώρο θα βρείτε εστιατόριο και
πλυντήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV,
ψυγείο, μπάνιο με στήλη υδρομασάζ, free
wifi. Επίσης όλα τα δωμάτια διαθέτουν και
εξοπλισμένη κουζίνα.
Βαθμολογία Booking 9.1

-

235

225

219

ΙΝΟ
STUDIOS

-Εξαιρετικά δωμάτια στην καρδιά της χώρας
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό
Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια
από την παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV,
ψυγείο κουζίνα και free wifi.
Βαθμολογία Booking 9.5

-

245

225

-

HOTEL
ARETOUSA 3*

Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου μόλις 20μ από
τον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο μπαλκόνι,
ψυγείο, τηλεόραση, air condition, safety box
, ιδιωτικό ντους και σεσουάρ για τα μαλλιά.
Ανακαινίστηκε πλήρως το 2017 και λειτουργεί
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Βαθμολογία Booking 7.8

πρωινό

260

245

-

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία
της χώρας με άμεση πρόσβαση στο λιμάνι,
στη στάση του λεωφορείου, στο κέντρο της
διασκέδασης και στα βασικά αξιοθέατα. Τα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και
ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και πισίνα.
Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό

245

230

225

MELTEMI BOUTIQUE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου σε
ιδανική τοποθεσία, δίπλα από την κεντρική οδό
Παπαδιαμάντη μπροστά στο λιμάνι με μοναδική
θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια είναι πολυτελή και
πλήρως εξοπλισμένα.

πρωινό

399
standard dbl

395
superior tpl

380
executive family
suite

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 5€ / άτομο
Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 15€ / άτομο.
Eπιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 50€ ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 28€ ανά άτομο.

Ειδικες τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω

Αναχωρήσεις λεωφορείων για το λιμάνι του Βόλου
Πόλη

Σημείο συγκέντρωσης

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

Θεσσαλονίκη

Μητροπόλεως & Βενιζέλου

Θεσσαλονίκη

ΚΤΕΛ Μακεδονία

Κατερίνη

ΚΤΕΛ Κατερίνης

Λάρισα

Νέος Νιαβής (My market)

Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 15€ ανά διαδρομή.
Οι ώρες συγκέντρωσης από κάθε πόλη καθορίζονται από την ώρα αναχώρησης του πλοίου και αναγράφονται στο ενημερωτικό που
θα πάρετε μετά την κράτησή σας.

RENT A CAR / MOTO / ATV
Τιμές Ενοικίασης ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα
παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου
RENTALS

ΙΧ 1000cc

Μοτοσυκλέτα

ATV (γουρούνα)

Έως 16/07 και από 21/08

40

25

35

Από 17/07 έως και 20/08

55

35

50

Συνιστούμε μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, ιδίως των ATV.

Περιλαμβάνονται:

Δεν περιλαμβάνονται:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου
(βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων)
Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!)
Αντιπρόσωπο μας στη Σκιάθο για οτιδήποτε χρειαστείτε
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Anes
Ferries
Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε
Αντίστοιχη διατροφή
Εκπτώσεις στη Σκιάθο με την κάρτα μέλους
Viber group για να επικοινωνούμε καλύτερα
πρόγραμμα ακυρώσεων no stress (κάντε κράτηση χωρίς
άγχος γιατί μπορείτε να ακυρώσετε)
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται
στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι
0,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση, για τα ξενοδοχεία
(ARETUSA,MELTEMI, MARLTON) 2€ / δωμάτιο /
διανυκτέρευση, ενώ για το SKIATHOS PALACE είναι 3€
Σημειώσεις
•
•
•
•
•
•

Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια
των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως
περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους
αναλυτικούς όρους συμμετοχής (βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας)
Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας- A.T.V.,
είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας & η
συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας
(η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.

