
 Mε μια ματιά

Αν περιμένετε στις διακοπές σας να κολυμπήσετε σε γαλαζοπράσινα νερά, να φάτε καλό φαγητό και να περπατήσετε σε 
γραφικά στενά, τότε επιλέξτε τη Σκόπελο. Ένας ίσως “αδικημένος” προορισμός, καθώς δεν αποτελεί μια πολυδιαφημισμένη 
επιλογή, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε τον προορισμό, σας τον συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες 
πακέτο για εσάς έτσι ώστε το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εφοδιαστείτε με καλή διάθεση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μεταφορά με τα πολυτελή λεωφορεία μας από τη πόλη μας στο λιμάνι του Βόλου και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή, ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στη Χώρα της Σκοπέλου.

Εάν έχετε υπομονή και αντοχή, επισκεφθείτε το γραφικό 
εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο καστρί, γνωστό από τα 
γυρίσματα της διάσημης ταινίας Mama Mia. Η ανάβαση 
περιλαμβάνει 106 σκαλιά.
Επιλέξτε μία από τις δεκάδες τοπικές κρουαζιέρες που 
αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι της Χώρας για τον 
γύρο του νησιού. Αν είστε τυχεροί θα έχετε τη δυ  τα 
δελφίνια της περιοχής.
Δοκιμάστε τη τοπική στριφτή τυρόπιτα καθώς και την 
τοπική καρυδόπιτα η οποία σερβίρεται με παγωτό.
Αφιερώστε μία μέρα και συνδυάστε μπάνιο και φαγητό 
στο πανέμορφο λιμανάκι του Αγνώντα. Για τους λάτρεις 
της δράσης υπάρχει δυνατότητα watersport και 
καταδύσεων.
Οι ‘’must visit’’ παραλίες του νησιού είναι οι Πάνορμος, 
Μηλιά, Καστάνη, Αγνώντας, Στάφυλος, Λιμνονάρι, Χόβολο 
και Αρμενόπετρα.
 

Highlights
Άγιος Ιωάννης, Καστρί
Παραλία Πάνορμος
Παραλία Καστάνη

Μεταφορά με πολυτελή και άνετα λεωφορεία για την 
ασφαλή σας μεταφορά.
Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να 
σας εξυπρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Anes σε ειδικές τιμές group.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε ειδικές τιμές group 
στη χώρα.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το 
νησί της Σκοπέλου πριν την αναχώρηση σας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή 
ανάγκης.

Σκοπελοσ
Η Πρωτεύουσα των Σποράδων

5
ΗΜΕΡΕΣ

YOUR MENTOR SUGGESTS YOUR MENTOR ENSURES

STORY PLACE
Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, στη παραλία Καστάνη είναι το ιδανικό σημείο για φωτογράφηση,
εφόσον έχετε τη διάθεση βέβαια να ανεβείτε τα 106 σκαλιά. Το γραφικό λιμανάκι του Αγνώντα που περιβάλλεται
από το καταπράσινο δάσος είναι μία εξίσου ιδανική επιλογή και σίγουρα πιο ξεκούραστη για να βγάλετε
το insta Story σας και τις φωτογραφίες σας.
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Ιδανικά ωράρια
αναχωρήσεων

Διαμονή σε καταλύματα
στη Χώρα της Σκοπέλου

Αναχωρήσεις από το λιμάνι
του Βόλου και της 

Θεσσαλονίκης
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 Δρομολόγια πλοίου SUPERRUNNER – SEA JETS   

 Δρομολόγιο Αναχώρησης: Θεσσαλονίκη 07.00 – 10.40  

 Δρομολόγιο Επιστροφής: Σκόπελος 17.30 – 21.25 

*εκτός Κυριακής που η επιστροφή πραγματοποιείται στις 17.45 – 21.40 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν :  

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με το πλοίο Superrunner της Seajets.   

 Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο της επιλογής σας  

 Αντίστοιχη διατροφή  

 Αντιπρόσωπο μας στη Σκόπελο για οτιδήποτε χρειαστείτε 

 Viber group για να λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα σημαντικές πληροφορίες  

 Ταξιδιωτική Ασφάλιση  

 Εάν είστε φοιτητής ή πολύτεκνος, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 50 ευρώ / άτομο 

 Τιμές Ενοικίασης με απεριόριστα χιλιόμετρα |  παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκοπέλου 

 Τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.  

 Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).   

Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής (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).  

 

 

CYCLADES BUS 
Το λεωφορείο αναχωρεί βραδινή ώρα για το λιμάνι της Ραφήνας 

 

ΝΑΞΟΣ 
6 ΗΜΕΡΕΣ-4 ΝΥΧΤΕΣ 

16/07, 23/07, 31/07, 13/08, 20/08, 27/08 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 

Non ref/ Κανονική τιμή 

Golden Sun 3* Στελίδα Πρωινό 389 / 449 379 / 439 369 / 429 

Surfer Paradise Χώρα - 399 / 459 389 / 449 379 / 439 

Naxos Sun Studios Χώρα - 415 / 475 399 / 459 389 / 449 

Anassa Suites Χώρα - 425 / 485 415 / 475 399 / 459 

Mare Naxia 2*  Χώρα Πρωινό 435 / 495 425 / 485 415 / 475 

Naxos Holidays Χώρα Πρωινό 449 / 515 435 / 499 425 / 489 

Coronis 2* Χώρα - 459 / 525 445 / 499 435 / 489 

 Φοιτητική / Πολυτεκνική έκπτωση 45€ 

Δρομολόγια πλοίων  

 ΡΑΦΗΝΑ – ΝΑΞΟΣ 07.45-11.10 Με το Flying Cat 3 της Blue Star Ferries 

 ΝΑΞΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 16.05-20.25 Με το Superexpress της Golden Star Ferries 

 

 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                             
5 ημέρες 

18,20,23,25,27,30  Ιουλίου                                                                                                               

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,26,29 Αυγούστου 

                          

Ξενοδοχείο 

                        

Περιοχή 

           

Διατροφή 

Τιμή σε  δίκλινο/τρίκλινο 

Non ref/ Κανονική τιμή 

Τιμή πρώτου παιδιού    

 Non ref/Κανονική τιμή 

Τιμή σε μονόκλινο 

Non ref/Κανονική τιμή 

Karidies 
Τρία πλατάνια 

1χλμ από τη χώρα 
- 265 / 315 185 / 225 395 / 439 

Smile Stella 

Studios 
Χώρα - 275 / 319 189 / 229 415 / 449 

Reggina              

Hotel 2* 
Χώρα - 299 / 339 195 / 235 425 / 465 

Ionia Hotel 2* Χώρα Πρωινό 365 / 405 229 / 269 555 / 595 

Amalia Hotel 3* Χώρα - 365 / 405 229 / 269 555 / 595 

Denise Hotel 2* Χώρα Πρωινό 345 / 385 175 / 225 509 / 549 

Rigas Hotel 3* 

Κεντρικό κτήριο 
Χώρα Πρωινό 389 / 429 269 / 309 605 / 645 

Aeolos Hotel 4* 
Χώρα 600μ. από 

το κέντρο 
Πρωινό 415 / 485 295 / 335 675 / 755 

Rent a Car / Moto / Atv 4 ΗΜΕΡΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 

Car 1000cc 150 200 

Moto 125cc 140 185 


