
Αναχωρήσεις  
από το λιμάνι του Βόλου  

& της Θεσσαλονίκης



Ήταν πάντα ένα όμορφο νησί, με υπέροχες παραλίες, 
όμορφα τοπία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή 
και καλή τουριστική υποδομή. Τα τελευταία χρόνια όμως 
είναι πλέον γνωστό και για κάτι άλλο..το ατελείωτο Party! 
Κόσμος από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη έρχεται κάθε 
καλοκαίρι γιατί το νησί μετατρέπεται σε ένα από τα καλύτερα 
party island. Το πρόγραμμα είναι γνωστό..βουτιές στην 
παραλία, games & watersports, το απόγευμα beach 
party, λίγη ξεκούραση και clubbing μέχρι το πρωί. Αυτό 
βέβαια για όσο αντέξετε αλλά και τότε μην ανησυχείτε γιατί 
υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορείτε να κάνετε σε αυτό 
το νησί. Κολυμπήστε σε κάποια πιο «χαλαρή» παραλία με 
ωραίο φυσικό περιβάλλον, κάντε μια από τις πολλές μίνι 
κρουαζιέρες, απολαύστε φαγητό σε κάποιο καλό εστιατόριο 
και το βράδυ ένα ποτό στις φημισμένες «μαξιλάρες». Σε 
κάθε περίπτωση η Σκιάθος είναι ένα νησί για όλα τα γούστα. 

Οι διακοπές στο νησί όμως πλέον θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. 
Λόγω μεγάλης ζήτησης τα διαθέσιμα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και τα ξενοδοχεία, ιδίως στην καρδιά του καλοκαιριού τη 
λεγόμενη high season, είναι δυσεύρετα. Εμείς έχουμε 
προετοιμαστεί κατάλληλα για να εξασφαλίσουμε σωστές 
παροχές για εσάς

8 λόγοι για να επιλέξετε εμάς για την εκδρομή σας στη Σκιάθο 
- Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή (τιμές γκρουπ) 

- Τα δωμάτια είναι κατά βάση στη χώρα της Σκιάθου για να μην χρειάζεστε πολλές μετακινήσεις 
- Τα δωμάτια είναι ελεγμένα, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως συμβαίνει μερικές φορές με 

κρατήσεις μέσω διαδικτύου 
- Ακτοπλοϊκα εισιτήρια σε χαμηλές τιμές και εξασφαλισμένη

διαθεσιμότητα ακόμα και στην υψηλή περίοδο
- Οι μετακινήσεις για το λιμάνι του Βόλου γίνονται με τουριστικά λεωφορεία και συνοδό για αποβίβαση και 

επιβίβαση μπροστά στο πλοίο.
- Προαιρετικές εκδρομές, adventure sports και κρουαζιέρα σε μη προσβάσιμες παραλίες. 

- Ειδικές εκπτώσεις στην τοπική αγορά, σε εστιατόρια, κλαμπς κλπ.
- Υπηρεσίες του γραφείου μας & του τοπικού συνοδόυ στη Σκιάθο.

Με την κράτησή σας, αυτόματα γίνεστε μέλος της ομάδας μας και παραλαμβάνετε ειδική κάρτα μέλους, 
όπου με την επίδειξή της κερδίζετε super εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της Σκιάθου

Δείτε στο athoshellas.gr/el/view/skiathos
εστιατόρια, café, fast food, frozen yogurt, pizza, beach bars και clubs 

που έχετε έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Δώρο σε όλους τους ταξιδιώτες



Αναχώρηση 
 Βόλος - Σκιάθος: 07:45 - 10:10 
(Συγκέντρωση για όσους δεν έχουν επιλέξει 

μεταφορά με το λεωφορείο 07:15)

Αναχωρήσεις λεωφορείων για το λιμάνι του Βόλου

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & Βενιζέλου 03:45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04:45

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 05:45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 20 λεπτά πριν την αναχώρηση

Δρομολόγια πλοίων από Βόλο
Επιστροφή 

Σκιάθος - Βόλος: 14:00 - 16:15
& Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 15:30 - 17:55

Yπάρχουν 2 τρόποι μεταφοράς για τη Σκιάθο: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου, αναχώρηση με πλοίο για τη Σκιάθο και αντίστροφα 
κατά την επιστροφή. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο οικονομικός. 

2. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναχώρηση με ταχύπλοο catamaran καθημερινά στις 10.00 
για τη Σκιάθο και αντίστροφα στην επιστροφή.

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 (για να μη χαθεί κανείς!)
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Hellenic Sea Ways  
- Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε 
- Αντίστοιχη διατροφή 
- Εκπτώσεις στη Σκιάθο με την κάρτα μέλους 
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Στην περίπτωση που επιλέξετε αναχώρηση με ταχύπλοο απευθείας από Θεσσαλονίκη  (με τη 
Golden Star Ferries) περιλαμβάνονται: ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή, διαμονή στο κατάλυμα 
της επιλογή σας, αντίστοιχη διατροφή. 

Δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής ο οποίος πληρώνεται στην reception από το κάθε 
δωμάτιο/ξενοδοχείο και είναι σε studios 0,5e, ξενοδοχεία 3* 1,5e, ξενοδοχεία 4* 3e, ξενοδοχεία 5* 
4e ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Αναχώρηση 
Θεσ/νίκη - Σκιάθος:  
10.00 - 13.10 
(Συγκέντρωση 09:30)

Δρομολόγια από Θεσσαλονίκη
Επιστροφή 

Σκιάθος - Θεσ/νίκη:  15.40 - 19.15

Σημειώσεις :
- Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 30% για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. 
- 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 (βρείτε τους στο athoshellas.gr  ή 
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.



Προτάσεις διαμονής

VILLA SUNNY - VILLA HELIOTROPIO
Βρίσκονται σ’ένα μοναδικό σημείο του νησιού, στην περιοχή Αχλαδιές. Οι υπερπολυτελείς βίλες είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να παρέχουν 
απόλυτη ηρεμία για πραγματικά όμορφες ιδιωτικές στιγμές, αλλά και για αξέχαστες διακοπές. Μοναδικές συνθέσεις χειροποίητων επίπλων 
με φυσικά ξύλα, πολύχρωμες διακοσμητικές δημιουργίες, δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα αρμονίας και ηρεμίας. Διαθέτουν 3 
υπνοδωμάτια, κουζίνα, 2 μπάνια και 1 τεράστιο κήπο για στιγμές χαλάρωσης. Μια λύση για αυτονομία και πολυτέλεια, όχι οικονομικά απρόσιτη, 
ιδίως όταν φιλοξενούνται περισσότερα από 3 άτομα.

VILLA SUNNY VILLA HELIOTROPIO

SKIATHOS PALACE 4* plus
Από τα πιο φημισμένα πολυτελή ξενοδοχεία της Σκιάθου, βρίσκεται στην πασίγνωστη παραλία Κουκουναριές, στη νοτιοδυτική πλευρά 
του νησιού μέσα σε μια πυκνόφυτη περιοχή, με υπέροχη θέα. Διαθέτει πλήρως οργανωμένη παραλία, πισίνα, εστιατόριο, bar & snack bar, 
γήπεδα, mini market, παιδική χαρά και κέντρο θαλάσσιων σπορ. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό τηλεόραση, μουσική, τηλέφωνο, 
μπαλκόνι, σεσουάρ, Wi –Fi και mini bar. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής δωματίου (modern, modern sea view,deluxe κ.α.). Στις τιμές του 
καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4 ευρώ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση.

CARAVOS HOTEL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή των Κουκουναριών, πολύ κοντά στην πανέμορφη παραλία και αποτελεί οικονομική επιλογή για να δείτε το νησί της 
Σκιάθου. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα και παιδική πισίνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών, 
μπαλκόνι ή βεράντα. Μπροστά ακριβώς στο ξενοδοχείο, υπάρχει στάση λεωφορείου. Προσφέρεται με πλήρη διατροφή σε μπουφέ. Στις τιμές 
του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,5 ευρώ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση.

Βίλες

Ξενοδοχεία

SIMETHA’S HOUSE
Το πολυτελές σπίτι βρίσκεται στη χώρα και απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι. Αποτελεί ιδανική επιλογή για μια πολυτελή 
διαμονή και ειδικότερα για μεγάλες παρέες ή οικογένειες. Διαθέτει 3 κρεβατοκάμαρες, κουζίνα με πλυντήριο πιάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μπαλκόνι με θέα την πόλη και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.



STELLINA HOTEL 2* plus
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και μόλις 600 μ. από τη Χώρα. Αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς παρέχει 
όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή σε ειδικές προνομιακές τιμές. Διαθέτει 70 δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο. Διαθέτει 
ακόμη εξωτερική πισίνα, κοκτέιλ μπαρ, εστιατόριο και ένα τεράστιο κήπο. Χαλαρώστε απολαμβάνοντας το ποτό σας στην υπέροχη πισίνα.

KASTRO HOTEL
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 
250μ. από το λιμάνι της Σκιάθου, πολύ κοντά στην οδό Παπαδιαμάντη 
και διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτια 
του διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση, κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα 
στον όμορφο του κήπο. Εστιατόρια , καφέ μπαρ και μίνι μάρκετ για 
τις αγορές σας απέχουν μόλις λίγα μέτρα.

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, μόλις 300 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό, 
μπαλκόνι, τηλεόραση, ψυγείο και δωρεάν Wi-Fi. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο γύρω από την εξωτερική πισίνα. Όλη την ημέρα το σνακ 
μπαρ προσφέρει ελαφρά γεύματα και ποτά.

AUSTRALIA
Βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά του νησιού, δίπλα από το 
μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από τα εστιατόρια και 
μπαρ, αλλά και 10λεπτά με τα πόδια από την κοντινότερη παραλία, 
της Μεγάλης Άμμου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν 
μπαλκόνι, τηλεόραση και ψυγείο.  Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν 
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.



SOFIA’S HOUSE
Βρίσκονται στην καρδιά του νησιού, μόλις 
150μ. από το λιμάνι και πολύ κοντά με τα 
πόδια σε εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. 
Τα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο 
και ιδιωτικό μπαλκόνι. Απέχει  μόλις 1χλμ. από 
την αμμώδη παραλία της Μεγάλης Άμμου 
και 3χλμ. περίπου από την παραλία Αχλαδιές. 
Δυνατότητα διαμονής και σε διαμέρισμα  
apartment (2 δωμάτια, βεράντα).

Studio - Δωμάτια

ΜΑΝΤΩ ROOMS
Βρίσκονται στο κέντρο της Σκιάθου και σε απόσταση 300μ από το λιμάνι. Το σπίτι είναι χτισμένο σε διαφορετικά επίπεδα με καταπράσινες 
αυλές και μπαλκόνια με θέα σε όλη την πόλη της Σκιάθου. Τα δωμάτιά του ειναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, TV, Wi-Fi, ψυγείο. Η 
καθαριότητα των δωματίων και το ζεστό οικογενειακό περιβάλλον θα σας εντυπωσιάσει.

VAYA ZORBA STUDIOS
Τα studios βρισκονται σε κεντρική τοποθεσία και σε απόσταση μόλις 450μ. από το λιμάνι. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
ψυγείο και τηλεόραση. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα βρείτε εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα για τις αγορές σας. Η φιλοξενία της 
ιδιοκτήτριας θα σας εντυπωσιάσει.

HOTEL BABIS
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά τις Σκιάθου σε απόσταση μόλις 200μ. από το λιμάνι, πολύ κοντά στην οδό 
Παπαδιαμάντη και διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτια του διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση και κλιματισμό. Από τη 
βεράντα του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε την πανοραμική θέα στο Αιγαίο πέλαγος.



NIKOLAS
Είναι κτισμένο σε ιδανική τοποθεσία στην καρδιά του νησιού και σε απόσταση μόλις 2 λεπτών από το λιμάνι. Όλα τα δωμάτια του είναι 
εξοπλισμένα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι, τηλεόραση και ψυγείο. Επίσης, παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και τα δωμάτια 
του ξενοδοχείου

MARTHA’S HOUSE
Τα δωμάτια βρίσκονται κοντά στο λιμάνι και ακριβώς δίπλα από εκεί που χτυπάει η νυχτερινή ζωή του νησιού, σε μια προνομιακή τοποθεσία 
και φιλόξενο περιβάλλον.  Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, μπάνιο και υπέροχη θέα.

LENA’S HOUSE
Βρίσκονται σ’ένα όμορφο 
περιβάλλον, στην καρδιά 
του νησιού, πολύ κοντά στο 
μουσείο του Παπαδιαμάντη 
και στα εστιατόρια, μπαρ και 
καταστήματα. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο και ιδιωτικό μπαλκόνι. 
Το φιλικό περιβάλλον και η 
καθαριότητα θα σας εντυπωσιάσει. 

PLATYS HOUSE
Βρίσκονται στη χώρα της Σκιάθου σε απόσταση 500 μέτρων από το κέντρο. Διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα 
τη πόλη και τα γραφικά στενάκια της χώρας.

STUDIOS SKIATHOS
Τα δωμάτια βρίσκονται στην ακτίνα της Χώρας και αποτελούν 
μια οικονομική λύση για να γνωρίσετε το όμορφο νησί. Διαθέτουν 
ψυγείο, κλιματισμό και τηλεόραση. Το όνομα του studio σας δίνεται 
με το ενημερωτικό της εκδρομής.

KIKI PENSION
Βρίσκεται στη Χώρα, στο τέρμα της κεντρικής οδού (αγοράς) 
πεζόδρομος Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και 
διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα στον 
καταπράσινο κήπο. Διαθέτει ακόμη παρκινγκ, ενώ στο ένα λεπτό 
με τα πόδια υπάρχει στάση λεωφορείου για να σας μεταφέρει στις 
όμορφες παραλίες του νησιού.



4ΗΜΕΡΕΣ 30/6, 7/7, 23/8, 30/8, 6/9 19/7, 22/7, 26/7, 2/8, 19/8

Ξενοδοχεία Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS SKIATHOS 
(ac,tv,ψυγείο) Εκτός Xώρας - 119 115 105 149 145 139

STUDIOS SKIATHOS 
(ac,tv,ψυγείο) Xώρα - 139 135 129 159 155 149

SOFIA’S HOUSE /  
VERVERI ROOMS Xώρα - 145 139 135 179 169 165

SOFIA’S HOUSE 
APARTMENT Xώρα -

Τιμή για 4 άτομα 145 
Τιμή για 5 άτομα 139  
Τιμή για 6 άτομα 135

Τιμή για 4 άτομα 175 
Τιμή για 5 άτομα 169  
Τιμή για 6 άτομα 165

PLATYS HOUSE / KIKI’S / 
PANDORAS / BABIS Xώρα - 149 145 139 185 179 175

MANTO / MARTHA’S 
HOUSE / NIKOLAS Xώρα - 159 149 145 189 185 179

LENA’S HOUSE Xώρα - 165 159 149 190 185 179

ZORBAS FAMILY Αγ. Παρασκευή - 179 175 165 219 199 -

STELLINA 2* plus 600μ από 
Χώρα Πρωινό 179 169 - 209 199 -

MARLTON 2* Xώρα Πρωινό 189 185 179 239 219 195

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε bungalow

Koυκουναριές
Πλήρης 

διατροφή
σε μπουφέ

189
παιδί έως 
12 ετών 

59
-

239
παιδί έως 
12 ετών 

59
-

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε όροφο 219 259

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern Room

Koυκουναριές Πρωινό

Αναχ. 30/6 
& Ιούλιος 

339

Αναχ. 
Αυγουστος 

359 παιδί έως 
12 ετών 

49

-

Αναχ. Ιουλ. 
359

Αναχ. Αυγ. 
379

παιδί έως 
12 ετών 

49

-

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern room θέα θαλασσα

Αναχ. 30/6 
& Ιούλιος 

399

Αναχ. 
Αυγουστος 

419

-

Αναχ. Ιουλ. 
419

Αναχ. Αυγ. 
459

-

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc - 125ε, Μοτοσυκλέτας 125cc - 79ε, ATV (γουρούνας)  - 109ε  
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc - 145ε, Μοτοσυκλέτας 125cc - 99ε, ATV (γουρούνας)  - 129ε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Επιβάρυνση στις παραπάνω τιμές : Κανονικό 45ε , φοιτητικό 10ε .

Φοιτητική έκπτωση 10ε

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά προς & από το λιμάνι του Βόλου, οι τιμές μειώνονται 15€.



5ΗΜΕΡΕΣ 3/7,  26/8, 2/9 10/7, 14/7,18/7, 22/7, 25/7, 29/7 , 3/8, 
7/8, 11/8, 15/8, 19/8, 22/8

Ξενοδοχεία Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS SKIATHOS 
(ac,tv,ψυγείο) Εκτός Xώρας - 145 139 135 185 179 175

STUDIOS SKIATHOS 
(ac,tv,ψυγείο) Xώρα - 155 149 145 189 185 179

SOFIA’S HOUSE /  
VERVERI ROOMS Xώρα - 179 175 169 205 199 195

SOFIA’S HOUSE 
APARTMENT Xώρα -

Τιμή για 4 άτομα 175 
Τιμή για 5 άτομα 169  
Τιμή για 6 άτομα 165

Τιμή για 4 άτομα 199 
Τιμή για 5 άτομα 195  
Τιμή για 6 άτομα 189

PLATYS HOUSE / 
KIKI’S / PANDORAS / 

BABIS
Xώρα - 185 179 175 209 205 199

MANTO / MARTHA’S 
HOUSE / NIKOLAS Xώρα - 189 185 179 215 209 205

LENA’S HOUSE Xώρα - 195 185 179 219 215 209

ZORBAS FAMILY Αγ. Παρασκευή - 209 205 175 249 239 -

STELLINA 2* plus 600μ από 
Χώρα Πρωινό 209 199 - 235 225 -

MARLTON 2* Xώρα Πρωινό 219 209 205 269 265 245

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε bungalow

Koυκουναριές

Πλήρης 
διατροφή

σε 
μπουφέ

Αναχ. Ιουλίου 
& 2/9 
235 
Αναχ. 

Αυγούστου 
259 παιδί έως 

12 ετών 
59

-

Αναχ. Ιουλίου 
259 
Αναχ. 

Αυγούστου 
279 παιδί έως 

12 ετών 
59

-

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε όροφο

Αναχ. Ιουλίου 
& 2/9 
249
Αναχ. 

Αυγούστου 
269

Αναχ. Ιουλίου 
269
Αναχ. 

Αυγούστου 
289

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern Room

Koυκουναριές Πρωινό

Αναχ. Ιουλ. 
429

Αναχ. Αυγ. 
459 παιδί έως 

12 ετών 
49

-

Αναχ. Ιουλίου 
449
Αναχ. 

Αυγούστου 
475 παιδί έως 

12 ετών 
49

-

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern room θέα θαλασσα

Αναχ. Ιουλ. 
485

Αναχ. Αυγ. 
519

-

Αναχ. Ιουλίου 
499
Αναχ. 

Αυγούστου 
539

-

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 159ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 89ε, ATV (γουρούνας)  – 145ε  
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 185ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 129ε, ATV (γουρούνας)  – 165ε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Επιβάρυνση στις παραπάνω τιμές : Κανονικό 45ε , φοιτητικό 10ε .

Φοιτητική έκπτωση 10ε

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά προς & από το λιμάνι του Βόλου, οι τιμές μειώνονται 15€.



6ΗΜΕΡΕΣ 14/7,29/7, 05/08, 10/08

Ξενοδοχεία Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψυγείο) Xώρα - 219 215 209

SOFIA’S HOUSE /  
VERVERI ROOMS Xώρα - 225 219 215

SOFIA’S HOUSE APARTMENT Xώρα -
Τιμή για 4 άτομα 255 
Τιμή για 5 άτομα 249  
Τιμή για 6 άτομα 245

PLATYS HOUSE / KIKI’S / 
PANDORAS / BABIS Xώρα - 229 225 219

MANTO / MARTHA’S HOUSE / 
NIKOLAS Xώρα - 235 229 225

LENA’S HOUSE Xώρα - 245 239 235

ZORBAS FAMILY Αγ. Παρασκευή - 275 269 259

STELLINA 2* plus 600μ από Χώρα Πρωινό 259 249 -

MARLTON 2* Xώρα Πρωινό 309 289 285

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε bungalow

Koυκουναριές
Πλήρης 

διατροφή
σε μπουφέ

Αναχ. Ιουλίου  
285

Αναχ. Αυγούστου 
309 παιδί έως 12 

ετών 
59

-

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε όροφο

Αναχ. Ιουλίου  
299

Αναχ. Αυγούστου 
339

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern Room

Koυκουναριές Πρωινό

Αναχ. Ιουλίου  
509

Αναχ. Αυγούστου 
539 παιδί έως 12 

ετών 
49

-

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern room θέα θαλασσα

Αναχ. Ιουλίου  
599

Αναχ. Αυγούστου 
659

-

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 209ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 109ε, ATV (γουρούνας)  – 169ε 
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 225ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 139ε, ATV (γουρούνας)  – 205ε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Επιβάρυνση στις παραπάνω τιμές : Κανονικό 45ε , φοιτητικό 10ε .

Φοιτητική έκπτωση 10ε

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά προς & από το λιμάνι του Βόλου, οι τιμές μειώνονται 15€.



8ΗΜΕΡΕΣ 18/7, 22/7, 29/7

Ξενοδοχεία Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS SKIATHOS (ac,tv,ψυγείο) Xώρα - 269 265 259

SOFIA’S HOUSE /  
VERVERI ROOMS Xώρα - 279 275 269

SOFIA’S HOUSE APARTMENT Xώρα -
Τιμή για 4 άτομα 279 
Τιμή για 5 άτομα 275  
Τιμή για 6 άτομα 269

PLATYS HOUSE / KIKI’S / 
PANDORAS / BABIS Xώρα - 289 285 279

MANTO / MARTHA’S HOUSE / 
NIKOLAS Xώρα - 295 289 285

LENA’S HOUSE Xώρα - 309 299 295

ZORBAS FAMILY Αγ. Παρασκευή - 349 345 -

STELLINA 2* plus 600μ από Χώρα Πρωινό 329 315 -

MARLTON 2* Xώρα Πρωινό 389 379 375

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε bungalow

Koυκουναριές
Πλήρης 

διατροφή
σε μπουφέ

365
παιδί έως 12 

ετών 
59

-

CARAVOS 3*  
Δωμάτιο σε όροφο 379

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern Room

Koυκουναριές Πρωινό

689
παιδί έως 12 

ετών 
49

-

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern room θέα θαλασσα 799 -

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 265ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 145ε, ATV (γουρούνας)  – 245ε 
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 295ε, Μοτοσυκλέτας 125cc – 169ε, ATV (γουρούνας)  – 275ε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Επιβάρυνση στις παραπάνω τιμές : Κανονικό 45ε , φοιτητικό 10ε .

Φοιτητική έκπτωση 10ε

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά προς & από το λιμάνι του Βόλου, οι τιμές μειώνονται 15€.
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