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   ΣΚΙΑΘΟΣ – ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     TGRE4 

6 Μέρες 
 

Αναχώρηση:  1/9 

Με απευθείας πτήσεις της Cobalt  
Λάρνακα – Σκιάθος  CO 7010    08:05 – 10:00 
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα  CO 725    22:00 – 23:59 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΒΟΛΟΣ 
Αναχώρηση με απευθείας πτήση για Σκιάθο. Άφιξη, παραλαβή και περιήγηση του νησιού με 
πούλμαν. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη της Σκιάθου και επιβίβαση για Βόλο. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΒΟΛΟΣ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το πανέμορφο Πήλιο. Θα επισκεφθούμε την Πορταριά, τη 
Μακρινίτσα και τα Χάνια. Επιστροφή στο Βόλο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΒΟΛΟΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λίμνη Πλαστήρα. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε τα 
εντυπωσιακά Μετέωρα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα στην Καλαμπάκα και διασχίζοντας τη βόρεια 
πλευρά του Θεσσαλικού Κάμπου θα γυρίσουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα που έχει 
αναπαλαιωθεί. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό στην κεντρική λιθόστρωτη και γεμάτη αιωνόβιους 
πλατάνους πλατεία. Τέλος κατευθυνόμαστε προς την Θεσσαλονίκη. Το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο. 
 
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας για ψώνια. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι 
τα Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με ζωντανή μουσική.  
 

6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις αγορές σας. Μετά το μεσημέρι θα κάνουμε 
περιήγηση της Θεσσαλονίκης και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και πτήση για την 
Λάρνακα. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σκίαθος και Θεσσαλονίκη-Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων. 
• Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 



• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Περιήγηση στη Σκίαθο με πούλμαν. 
• Εισιτήρια καραβιού από Σκιάθο για Βόλο. 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 
• Φ.Π.Α 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων  
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

Αναχώρηση Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

1/9 €625 €815 €469 

 


