
 

 

 

ΣΚΙΑΘΟΣ 
5 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

 

16,23,27,30 Ιουλίου 

3,6,13,20,27 Αυγούστου 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

 

Katerina’s 

pansion 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Έτος πρώτης 

λειτουργίας το 2021 . Βρίσκονται 

στην καρδιά της χώρας της 

Σκιάθου, δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο & wifi 

- 

185 

/ 

205 

179 

/ 

199 

175 

/ 

195 

Lena’s house 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Βρίσκεται στην καρδιά 

της χώρας της Σκιάθου, δίπλα 

από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο   & wifi 

 

- 

189 

/ 

209 

185 

/ 

205 

179 

/ 

199 

Martha’s house 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Βρίσκεται σε 

απόσταση 5 λεπτών από το 

λιμάνι και δίπλα στην αφετηρία 

των λεωφορείων. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο & wifi 

 

- 

195 

/ 

215 

189 

/ 

209 

185 

/ 

205 

Rania’s studios 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Είναι το μοναδικό 

κατάλυμα στην κατηγορία αυτή, 

στην χώρα του νησιού, το οποίο 

σας προσφέρει επιλογή 

δωματίου με θέα την θάλασσα. 

Βρίσκονται μόλις 350μ από το 

λιμάνι. Τα δωμάτια έχουν 

κουζίνα, AC, TV, στεγνωτήρα 

μαλλιών, ψυγείο,μπαλκόνι και wifi 

 

- 

θέα βουνό 209 

   θέα θάλασσα 

229 

/ 

θέα βουνό 229 

   θέα θάλασσα 

249 

θέα βουνό 205 

   θέα θάλασσα 

225 

/ 

  θέα βουνό 225 

   θέα θάλασσα 

245 

 

θέα βουνό 199 

θέα θάλασσα 

219 

/ 

θέα βουνό 219 

θέα θάλασσα 

239 

                                          

 

Τιμή για 5 άτομα  θέα βουνό 199 

Τιμή για 5 άτομα  θέα θάλασσα 219 

/ 

Τιμή για 5 άτομα  θέα βουνό 219 

Τιμή για 5 άτομα  θέα θάλασσα 239 

 

 



Aretousa 

hotel 3* 

 

Πλήρως ανακαινισμένο το 2016. 

Βρίσκεται στην καρδιά της 

χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 

Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 

ψυγείο, safety box, πιστολάκι, 

wifi & μπαλκόνι. Διαθέτει χώρο 

πρωινού. 

 

Πρωινό 

225 
/ 

245 

219 
/ 

239 

215 
/ 

235 

Παιδιά έως 6 ετών δωρεάν , 6 – 12 ετών 105 

Marlton  

hotel 2* 

 

Βρίσκεται στην καρδιά της 

χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 

Τα δωμάτια έχουν AC, TV , 

ψυγείο, wifi & μπαλκόνι.  Διαθέτει 

χώρο πρωινού και πισίνα. 

 

Πρωινό 

245 
/ 

265 

239 
/ 

259 

235 
/ 

255 

Tomato 

beach hotel 

3* 

 

Η τοποθεσία είναι εξαιρετική μιας 

και εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες 

νυχτερινά μαγαζιά, η παραλία 

‘Μεγάλη Άμμος’, και η χώρα 

βρίσκονται σε απόσταση 

αναπνοής. Όλοι οι τύποι 

δωματίων διαθέτουν μπαλκόνι με 

θέα το απέραντο γαλάζιο. 

 

Πρωινό 

279 
/ 

299 

339 (suite) 

/ 

359 (suite) 

295 (suite) 
/ 

315 (suite) 

 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν, 4 έως 13 ετών 90 

 

Meltemi 

boutique 

hotel 3* 

Βρίσκεται στην καρδιά της 

χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη 

μπροστά στο λιμάνι με μοναδική 

θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια 

είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα. 

 

Πρωινό 

365 
/ 

385 

419 (sup room) 

/ 

449 (sup room) 

349 
/ 

369 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν 

Alkyon  

hotel 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. 

Πρωινό 

405 
/ 

425 

385 
/ 

405 
- 

παιδιά έως 2 ετών δωρεάν, 2 – 12 ετών 105ε 

Avaton hotel 

Skiathos 4* 

Κομψότητα και άνεση με θέα το 

απέραντο Αιγαίο. Μια ανάσα 

από την Χώρα της Σκιάθου και 

την παραλία της Μεγάλης 

Άμμου, αποτελεί την 

εκλεπτυσμένη πολυτέλεια που 

αναζητά κάθε ταξιδιώτης.   

Πρωινό 

409 
/ 

429 

439 (suite) 

/ 

459 (suite) 

449 (king suite) 

/ 

469 (king suite) 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν, 4 έως 13 ετών 95ε 

Skiathos 

palace 5* 

Modern 

Room 

Inland view 

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 

509 
/ 

529 

459 
/ 

479 
- 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών 145 



Skiathos 

palace 5* 

Modern 

Room 

Sea view 

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 

625 
/ 

645 

535 
/ 

555 
- 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών 145 

Elivi xenia 5* 

Σε έναν προστατευμένο 

παράδεισο –δημιούργημα της 

φύσης, ένα ξενοδοχείο 5 

αστέρων ήρθε να συμπληρώσει 

αρμονικά το τοπίο και να 

προσφέρει απαράμιλλες 

υπηρεσίες σε εμπνευσμένη 

υποδομή 

Πρωινό 

859 
/ 

879 

695 
/ 

  715 
- 

παιδιά έως 6 ετών δωρεάν, 6 – 14 145 

 

Δρομολόγια πλοίου ANES FERRIES – AGIOS NEKTARIOS  

Δρομολόγιο Αναχώρησης: 

Βόλος 08.45 – 11.45  

Δρομολόγιο Επιστροφής: 

Σκιάθος 13.45 – 16.45 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό ποσό 

της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης 

νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-

19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής. 

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

▪ Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου (βλ.πίνακα αναχωρήσεων 

λεωφορείων)  

▪ Συνοδό του γραφείου  

▪ 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 λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα σημαντικές πληροφορίες  

▪ Ταξιδιωτική Ασφάλιση  

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην υποδοχή του καταλύματος. Για τα studio είναι 0,50ε 

ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, για τα ξενοδοχεία έως 3 αστέρων είναι  1,5ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, για τα ξενοδοχεία 

έως 4 αστέρων είναι 3ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, ενώ για τα 5 αστέρων είναι 4ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 10 ευρώ / άτομο 

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 20ε / άτομο. 

Επιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 70ε ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 35ε ανά άτομο. 

 

 



 

 

 

                    

                                         

Τιμές Ενοικίασης ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα                                                                                                                                                             

παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου 

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης 

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 02.00 

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 03.15 

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος 04.45 

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 05.00 

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 0545 

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 06.45 

 

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.                                    

Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 20ε ανά διαδρομή. 

Σημειώσεις :  

▪ Για 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).  

▪ Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης. 

 

Rent a Car / Moto / Atv 16/7 έως 31/8 

Car 1000cc 55 

Moto 125cc 29 

Atv (γουρούνα) 49 


