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ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΑΛΟΝΗΣΟΣ

XRJSI1

8 Μέρες
Αναχωρήσεις: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8
Με απευθείας πτήσεις της BLUE AIR
Λάρνακα – Σκιάθος ΟΒ9121
18:30 – 20:30
Σκιάθος – Λάρνακα ΟΒ9120
21:15 – 23:00
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΣΚΙΑΘΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για τη Σκιάθο. Το νησί με τις 60 πανέμορφες
παραλίες και γενέτειρα του μεγάλου διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Άφιξη,
παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας. Εμείς σας προτείνουμε το γύρο της
Σκιάθου με καραβάκι για να απολαύσετε και να κολυμπήσετε στις φανταστικές παραλίες του
νησιού. Θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε τη σπηλιά της Φόνισσας με στάση για
φωτογραφίες, μετά στα Λαλάρια και στο Κάστρο και στο νησάκι Τσουγκριά για κολύμπι.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ
Μετά το πρόγευμα ακόμη μια μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας. Σας προτείνουμε να
επισκεφτείτε την Μονή Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου υψώθηκε η πρώτη Ελληνική σημαία το
1807, το σπίτι-μουσείο του Παπαδιαμάντη και το απόγευμα να επισκεφτείτε τις μαγευτικές
Κουκουναριές, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΑΛΟΝΗΣΟΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι όπου θα πάρουμε το καράβι για την Αλόννησο. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε
την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, το Παλιό Χωριό, που κρύβει αρχιτεκτονικούς θησαυρούς
όπως το μεσαιωνικό κάστρο που αγναντεύει από ψηλά το Αιγαίο πέλαγος. Αποτελεί ένα
λαβύρινθο από φιδωτά σοκάκια και απότομα σκαλοπάτια και τα παραδοσιακά λιθόκτιστα σπίτια
του είναι περιτριγυρισμένα από κληματαριές και λουλούδια. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης του το
χωριό φημίζεται για την φανταστική θέα που προσφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις.
5η μέρα: ΑΛΟΝΗΣΟΣ
Μέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας. Για όσους επιθυμούν προαιρετική επίσκεψη του θαλάσσιου
πάρκου και αν είστε τυχεροί θα δείτε τις φώκιες, τα δελφίνια και τις χελώνες που ζουν εκεί.
Είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο στη Μεσόγειο, εκτείνεται βόρεια της Αλοννήσου, σε μία
θαλάσσια έκταση 2.200 χλμ και φιλοξενεί την μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus, καθώς
και άλλα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Το απόγευμα μπορείτε να επισκεφτείτε το
Λαογραφικό μουσείο και το βράδυ να απολαύσετε φρέσκο ψάρι και Αλοννησιώτικα εδέσματα.
6η μέρα: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Μετά το πρόγευμα, μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για την όμορφη Σκόπελο. Άφιξη και
μεταφορά από το λιμάνι στο ξενοδοχείο σας. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με το
νησί. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον οικισμό γύρω από το λιμάνι, το Ενετικό φρούριο, την Ιερά
Μονή της Ευαγγελίστριας και το λαογραφικό μουσείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για άλλη μια εξόρμηση στις ομορφιές του νησιού.
Για όσους επιθυμούν προαιρετική οδική εκδρομή που περιλαμβάνει επίσκεψη στις παραλίες που
γυρίστηκε το musical “Μamma mia”. Τα βασικά γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο εκκλησάκι
Άγιος Ιωάννης στο Καστρί, στην παραλία Καστάνη, η θέα από το σπίτι είναι στη περιοχή
Γλυστέρι, στον Αμάραντο, στον Αγνώντα, στις Μηλιές, στη χώρα Σκοπέλου και σε άλλα σημεία..

8η μέρα: ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο
λιμάνι και αναχώρηση για τη Σκιάθο. Στη συνέχεια μεταφορά από το λιμάνι της Σκιάθου στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Λάρνακα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Σκιάθος -Λάρνακα.
● Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά.
● Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Σκιάθο σε ξενοδοχεία 3* με πρόγευμα.
● Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αλόννησο σε ξενοδοχεία 3* με πρόγευμα.
● Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Σκόπελο σε ξενοδοχεία 3* με πρόγευμα.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
● Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Σκιάθου στο ξενοδοχείο.
● Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο λιμάνι της Σκιάθου.
● Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Αλόννησου στο ξενοδοχείο.
● Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Σκοπέλου στο ξενοδοχείο.
● Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο λιμάνι της Σκοπέλου.
● Μεταφορά από το λιμάνι της Σκιάθου στο αεροδρόμιο.
● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης Σκιάθος – Αλόννησος - Σκόπελος – Σκιάθος.
● Υπηρεσίες των τοπικών αντιπροσώπων μας.
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση:
♦ Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εάν
υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με επιτόπου πληρωμή.
Αναχωρήσεις

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

3/7, 10/7

€799

€1.175

€549

17/7, 24/7, 31/7

€829

€1.195

€569

7/8, 14/8, 21/8

€859

€1.225

€599

