Όμορφη και ειδυλλιακή, προικισμένη με
πυκνό πράσινο, με τις χρυσές αμμουδιές
και το γαλαζοπράσινο του πελάγους, με
την μικρή χερσόνησο που χωρίζει το
λιμάνι της στα δύο, τα κάτασπρα σπίτια
με τις κεραμοσκεπές, η Σκιάθος, ήταν
από τους πρώτους παραδείσους που
ανακαλύφθηκαν. Σήμερα είναι ένα
από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά
νησιά, διατηρεί όμως αναλλοίωτη την
παραδοσιακή του γοητεία. Η Σκιάθος
του Α.Παπαδιαμάντη, της Παναγιάς και
του Κάστρου, με τα εμπορικά μαγαζιά,
τα πολυτελή εστιατόρια, τα bar, τα club,
τα καφέ, τα γραφικά ταβερνάκια και την
έντονη νυχτερινή ζωή εγγυάται αξέχαστες
διακοπές στους επισκέπτες της.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΙΑΘΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με
ενδιάμεση στάση άφιξη στο Βόλο, από όπου θα πάρουμε
το πλοίο για το νησί του Παπαδιαμάντη, την πανέμορφη
Σκιάθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ
Στο καταπράσινο νησί θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο
του Παπαδιαμάντη (1815-1912) και θα δούμε τα προσωπικά
αντικείμενα του συγγραφέα. Έπειτα θα κάνουμε ένα
κοντινό περίπατο στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι, που
χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι, στην είσοδο του οποίου
βρίσκεται η προτομή του Παπαδιαμάντη. Θα δούμε το
ενετικό φρούριο Μπούρτζι (1207) το οποίο καταστράφηκε
από τον ενετό ναύαρχο Μοροζίνη (1660) και σήμερα
στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο.Το απόγευμα ελεύθερο να
περιπλανηθείτε στους δρόμους που γυρίστηκε η ταινία
Mama Mia, στα περίφημα καφέ με τις «μαξιλάρες», στα
μπαράκια και στα clubs που βρίσκονται στη χώρα της
Σκιάθου.

Λαλάρια

3η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Προαιρετική εκδρομή για το γραφικό νησί των Βορείων
Σποράδων με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα
κατάλευκα σπιτάκια και τις πολλές εκκλησίες του, την
Σκόπελο. Θα δούμε τις εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής
με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά και
του Αρχάγγελου Μιχαήλ με μία εντελώς πρωτότυπη
αρχιτεκτονική, καθώς και το Βενετσιάνικο κάστρο του
Γκύζη του 13ου αι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αν δεν
επιθυμείτε την παραπάνω εκδρομή, ο καιρός έχει έρθει
και για επίσκεψη σε κάποια παραλία του νησιού όπως: οι
Κουκουναριές, ο Τρούλος, η Αγία Ελένη, τα Λαλάρια, το
Μανδράκι, η Μεγάλη Άμμος, της Τσανεριάς, Καναπίτσα,
Άγκιστρος, Αχλαδιές, Μπανάνα και Βρωμόλιμνος.

4η ΗΜΕΡΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην Χώρα.
Επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στον Βόλο / Γλύφα και επιστροφή
στην πόλη μας.

Σκόπελος

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η προαιρετική εκδρομή στη Σκόπελο

Σελ

Εκδρομή

Ημ

3

Αναχ.

29/4
&
26/5

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Platis House / Sofias House

-

109

1o παιδί

79

Lenas studios

-

115

1o παιδί

79

Stellina

Πρωινό

149

1o παιδί

79

Μαrlton

Πρωινό

159

1o παιδί

79

Τιμή παιδιού
2o παιδί 99
2o παιδί 99

2o παιδί 99

279

Modern room

ΣΚΙΑΘΟΣ
32

Skiathos Palace 5*

Ημιδιατροφή

Ενοικίαση Ι.Χ.
Α΄κατηγορίας
65 ευρώ (3 ημέρες)
85 ευρώ (4 ημέρες)

4

28/4
&
25/5

1o παιδί

99

2o παιδί 129

Platis House / Sofias House

-

129

1o παιδί

79

Lenas studios

-

139

1o παιδί

79

Stellina

Πρωινό

165

1o παιδί

79

Μαrlton

Πρωινό

179

1o παιδί

79

2o παιδί 99
2o παιδί 99

2o παιδί 99

289

Modern room

Skiathos Palace 5*

Ημιδιατροφή

319

Modern room
sea view

165
175
189
199
385

309

Modern room
sea view

Τιμή
Moνοκλ.

Modern room

409

Modern room
sea view

189
209
219
229
395

1o παιδί

109

2o παιδί 165

Modern room

419

Modern room
sea view

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,
6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου κατόπιν ζήτησης, όπου δεν αναγράφεται. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2.
3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

Οι αναχωρήσεις των οδικών εκδρομών γίνονται από τη Θεσ/νίκη
Επίσης εφόσον κάποια εκδρομή έχει πέρασμα από την περιοχή που σας
εξυπηρετεί, μπορεί να γίνει επιβίβαση χωρίς επιβάρυνση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο
ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο, 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

