


Γιατί στη Σκιάθο; 
- Όμορφο νησί 
Mε υπέροχες παραλίες, όμορφα τοπία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή και καλή τουριστική 

υποδομή 

- Aτελείωτο Party! 
Κόσμος από όλη την Ελλάδα & την Ευρώπη έρχεται κάθε καλοκαίρι  στο νησί, που μετατρέπεται σε ένα 
από τα καλύτερα party islands. Άπο το πρωί βουτιές στην παραλία, games & watersports, το απόγευμα 

beach party, λίγη ξεκούραση και clubbing μέχρι το πρωί (τηρώντας πάντα τους υγειονομικούς κανόνες). 

- Ένα νησί για όλα τα γούστα! 
Κολυμπήστε σε κάποια πιο «χαλαρή» παραλία με ωραίο φυσικό περιβάλλον, κάντε μία από τις πολλές 
μίνι κρουαζιέρες, απολαύστε φαγητό σε κάποιο καλό εστιατόριο και το βράδυ ένα ποτό στις φημισμένες 

«μαξιλάρες».

Γιατί μαζί μας στη Σκιάθο?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε 
- είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με 
το παραπάνω σε μεταφορές
- έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- σας προσφέρουμε μοναδική τιμή στο ξενοδοχείο Stellina που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της χώρας, 
διαθέτει πισίνα και προσφέρει και πρωινό.
- όλα τα δωμάτια διαθέτουν δωρεάν wi-fi

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου 
- μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων 
- άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση 

του λεωφορείου 

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες, μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του 
Βόλου. Κάποια από αυτά σύμφωνα με το νόμο για λόγους ασφάλειας είναι μόνο για θαλάσσιες εκδρομές 
κοντινών αποστάσεων και όχι για μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι.
- Επιλέγουμε το PROTEUS της ANES FERRIES με χωρητικότητα 372 επιβάτες, 110 αυτοκίνητα και 87 
μοτοσυκλέτες. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη 
θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 
- Τα ωράρια του πλοίου είναι ιδανικά για να έχετε περισσότερο χρόνο στο νησί. Αναχώρηση πρωί και 
επιστροφή βράδυ.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
 Εκπτωτική κάρτα 
σε κάποια από τα μαγαζιά που σας προσφέρουμε έκπτωση είμαστε σίγουροι πως θα πάτε σίγουρα, όπως 
water sports, εστιατόρια, fast food, clubs, cafe, frozen yogurt κ.α.
γιατί να πληρώσεις περισσότερα αφου μπορείς να πληρώσεις λιγότερα?!!

Island cruises  
θα έχεις ακούσει πως από τη Σκιάθο μπορείς να κάνεις μερικές πολύ ωραίες μίνι κρουαζιέρες και σωστά 
έχεις ακούσει. Αυτές που πιστεύουμε πως αξίζουν περισσότερο είναι : 
1. Γύρος νησιού - Παραλία Λαλάρια - Κάστρο - νησί Τσουγκριά
2. Σκόπελος - Αλόννησος 
έχουμε εξασφαλίσει για σένα διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Η 
συνοδός του νησιού φροντίζει να πηγαίνουμε όλοι μαζί όπως ήρθαμε από την πόλη μας, σαν μια μεγάλη 

παρέα..

Big brother 
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Έχουμε συνοδό στο νησί για άμεση επικοινωνία 
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς 
καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς.. 

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης  



Αναχώρηση 
Βόλος - Σκιάθος 08.15 - 11.00

Αναχωρήσεις λεωφορείων για το λιμάνι του Βόλου

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 01:00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 02:15

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & Βενιζέλου 03:45

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 04:00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04:45

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 05:45

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 10ε ανά διαδρομή. 

Επιστροφή 
Σκιάθος - Βόλος 20.15 - 23.00

Πως θα πάμε στη Σκιάθο:
- Αναχωρούμε με λεωφορείο από το σημείο συνάντησης για το λιμάνι του Βόλου 
- Παίρνουμε από τον συνοδό του λεωφορείου, τα εισιτήρια για το πλοίο και αναχωρούμε από 
Βόλο για Σκιάθο
- Περνάμε τέλεια όλες τις μέρες μας στο νησί! 
- Την τελευταία ημέρα παίρνουμε το πλοίο για το λιμάνι του Βόλου, όπου μας περιμένει το 
λεωφορείο με τον συνοδό για να γυρίσουμε στην πόλη μας

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!) 
- 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 επικοινωνούμε καλύτερα 
- πρόγραμμα ακυρώσεων no stress (κάντε κράτηση χωρίς άγχος γιατί μπορείτε να ακυρώσετε)
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Σημειώσεις :
- Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη. 
- Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed). 
- H οριστικοποίηση του καταλύματος της κατηγορίας “Studio Skiathos” γίνεται 3 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
- 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.

Και αν δεν θέλεις να κάνεις κράτηση μήπως συμβεί κάτι απρόοπτο 
δες τι ετοιμάσαμε μόνο για φέτος..! 

1. Δωρεάν ακύρωση μέχρι 7 μέρες πριν την αναχώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
2. Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας 
βίας έως 2 ημέρες πριν την αναχώρηση
3. Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης 

Βόλος - Σκιάθος 08.15 - 11.00

Δρομολόγια πλοίου PROTEUS - ANES FERRIES



Προτάσεις διαμονής

STELLINA HOTEL 2* - SPECIAL OFFER
 Βρίσκεται μόλις 800μ από την χώρα οπότε αν είσαι λίγο αθλητικός μπορείς να περπατήσεις. Είναι πιο κοντά στη στάση των 
ΚΤΕΛ και τα νυχτερινά μαγαζιά. Τα 75 δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι ή αυλή, κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. Το πρωινό 
σερβίρεται δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Μόνο για το φετινό καλοκαίρι μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το ξενοδοχείο 
σε τιμές ενοικιαζόμενων δωματίων ενώ παρέχει επιπλέον πισίνα, καταπράσινους εξωτερικούς χώρους, πάρκινκ και πρωινό. 
Αν αυτό που διαβάζεις σου αρέσει, μην αργείς να κάνεις την κράτησή σου γιατί αυτό το κατάλυμα εξαντλείται πρώτο!

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν AC, TV και 
ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και πισίνα.

LENA’S HOUSE
Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα 
από την κεντρική οδό 
Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
έχουν AC, TV, ψυγείο ενώ 
υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
κουζίνας.

STUDIOS NOPI - ZOI
Βρίσκεται μόλις 500μ. από το λιμάνι και δίπλα στην κεντρική 
οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, καθαρά δωμάτια με μπαλκόνι, 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και free wi-fi. Τα κατοικίδια 
επιτρέπονται. Σίγουρα ένα κατάλυμα με καλή σχέση τιμής - 
ποιότητας. Κάντε γρήγορα την κράτησή σας γιατί εξαντλείται 
άμεσα! 

RANIA STUDIOS
Βρίσκονται στης χώρα της Σκιάθου 
κοντά στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Καινούρια, ανακαινισμένα δωμάτια 
με μπαλκόνι, κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, μικρή κουζίνα στα περισσότερα 
δωμάτια και δωρεάν wi-fi. Διαλέξτε 
οικονομικό δωμάτιο με θέα στο βουνό ή 
δωμάτιο με θέα στη θάλασσα ή κάποιο 
από τα διαμερίσματα των 4,5 ή 6 ατόμων.



4 ΗΜΕΡΕΣ 12 & 19/8

Ξενοδοχεία Σύντομη περιγραφή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

NOPI & ZOI

Βρίσκεται μόλις 500μ. από το 
λιμάνι και δίπλα στην κεντρική οδό 
Παπαδιαμάντη. Καινούρια, καθαρά 
δωμάτια με μπαλκόνι, κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και free wi-fi. 
Σίγουρα ένα κατάλυμα με καλή 

σχέση τιμής - ποιότητας. 

- 135 129 125

SOFIA’S HOUSE APARTMENT

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
είναι δίχωρα και έχουν κουζίνα, AC, 
TV, ψυγείο και ανεμιστήρα οροφής.

- 139 - 135

-
Τιμή για 5 άτομα 129 
Τιμή για 6 άτομα 125

RANIA STUDIOS

Βρίσκονται στης χώρα της 
Σκιάθου κοντά στην κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, 
ανακαινισμένα δωμάτια με 

μπαλκόνι, κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, μικρή κουζίνα στα 

περισσότερα δωμάτια και δωρεάν 
wi-fi. 

-

θέα βουνό 165

θέα θάλασσα 

185

θέα βουνό 

159

θέα θάλασσα 

179

θέα βουνό 155

θέα θάλασσα 175

Τιμή για 5 άτομα 149 θέα βουνό 

Τιμή για 5 άτομα 169 θέα θάλασσα 

Τιμή για 6 άτομα 145 θέα βουνό 

Τιμή για 6 άτομα 165 θέα θάλασσα

STELLINA 2* 
SPECIAL OFFER 

Ειδικές τιμές μόνο για την φετινή 
περίοδο

Βρίσκεται μόλις 800μ από την 
χώρα οπότε αν είσαι λίγο αθλητικός 

μπορείς να περπατήσεις. Τα 75 
δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι ή 

αυλή, κλιματισμό, τηλεόραση και 
ψυγείο. Το πρωινό σερβίρεται 

δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου. 
Μόνο για το φετινό καλοκαίρι 
μπορούμε να προσφέρουμε 
αυτό το ξενοδοχείο σε τιμές 

ενοικιαζόμενων δωματίων ενώ 
παρέχει επιπλέον πισίνα, 

καταπράσινους εξωτερικούς 
χώρους, πάρκινκ και πρωινό. 

Πρωινό 155 139 -

LENA’S HOUSE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
έχουν AC, TV, ψυγείο ενώ υπάρχει 

δυνατότητα χρήσης κουζίνας.

- 159 155 149

MARLTON 2*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
έχουν AC, TV και ψυγείο. Διαθέτει 

χώρο πρωινού και πισίνα.

Πρωινό 205 199 195

MELTEMI BOUTIQUE

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 299
standard δίκλινο

295
superior 
τρίκλινο

289
executive family 

suite

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern Room

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

365 παιδί έως 12
ετών

65

-

SKIATHOS PALACE 4* 
Modern room θέα θάλασσα

455 -

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα (παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου) : 
Έως 20/07 και από 22/08: ΙΧ 1000cc - 35ε, Μοτοσυκλέτα 20ε, ATV (γουρούνα)  - 30ε   
Από 21/07 έως και 21/08: ΙΧ 1000cc - 45ε, Μοτοσυκλέτα 25ε, ATV (γουρούνα)  - 40ε  

Συνιστούμε μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, ιδίως των ATV.

Φοιτητική έκπτωση 5 ευρώ

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

Κάντε κράτηση σε όλες τις κατηγορίες τιμών με δυνατότητα ακύρωσης



5 ΗΜΕΡΕΣ 7,10,14 Ιουλίου  
21,25,28 Αυγούστου

17,21,24,28,31 Ιουλίου 
4,7,8,11,12,15 Αυγούστου

Ξενοδοχεία Σύντομη περιγραφή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

NOPI & ZOI

Βρίσκεται μόλις 500μ. από το 
λιμάνι και δίπλα στην κεντρική 
οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, 
καθαρά δωμάτια με μπαλκόνι, 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο 

και free wi-fi. Σίγουρα ένα 
κατάλυμα με καλή σχέση τιμής - 

ποιότητας. 

- 125 119 115 149 145 145

SOFIA’S HOUSE 
APARTMENT

Βρίσκονται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια είναι δίχωρα και 

έχουν κουζίνα, AC, TV, ψυγείο 
και ανεμιστήρα οροφής.

- 145 - 135 165 - 159

-
Τιμή για 5 άτομα 129 
Τιμή για 6 άτομα 125

Τιμή για 5 άτομα 155 
Τιμή για 6 άτομα 149

RANIA STUDIOS

Βρίσκονται στης χώρα της 
Σκιάθου κοντά στην κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, 
ανακαινισμένα δωμάτια 
με μπαλκόνι, κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο, μικρή 
κουζίνα στα περισσότερα 
δωμάτια και δωρεάν wi-fi. 

-

θέα βουνό 

155

θέα 
θάλασσα 

175

θέα 
βουνό 

149

θέα 
θάλασσα 

169

θέα βουνό 

145

θέα θάλασσα 

165

θέα βουνό 

185

θέα 
θάλασσα 

205

θέα βουνό 

179

θέα 
θάλασσα 

199

θέα βουνό 

175

θέα θάλασσα 

195

Τιμή για 5 άτομα 145 θέα βουνό 

Τιμή για 5 άτομα 165 θέα θάλασσα 

Τιμή για 6 άτομα 139 θέα βουνό 

Τιμή για 6 άτομα 159 θέα θάλασσα

Τιμή για 5 άτομα 169 θέα βουνό 

Τιμή για 5 άτομα 195 θέα θάλασσα 

Τιμή για 6 άτομα 165 θέα βουνό 

Τιμή για 6 άτομα 189 θέα θάλασσα

STELLINA 2* 
SPECIAL OFFER 

Ειδικές τιμές μόνο για 
την φετινή περίοδο

Βρίσκεται μόλις 800μ από 
την χώρα οπότε αν είσαι 

λίγο αθλητικός μπορείς να 
περπατήσεις. Τα 75 δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι ή αυλή, 
κλιματισμό, τηλεόραση και 

ψυγείο. Το πρωινό σερβίρεται 
δίπλα στην πισίνα του 

ξενοδοχείου. Μόνο για το 
φετινό καλοκαίρι μπορούμε 

να προσφέρουμε αυτό 
το ξενοδοχείο σε τιμές 

ενοικιαζόμενων δωματίων 
ενώ παρέχει επιπλέον πισίνα, 
καταπράσινους εξωτερικούς 
χώρους, πάρκινκ και πρωινό. 

Πρωινό 150 135 - 175 169 -

LENA’S HOUSE

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 

ψυγείο ενώ υπάρχει δυνατότητα 
χρήσης κουζίνας.

- 155 149 145 179 175 169

MARLTON 2*

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια έχουν AC, TV και 

ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού 
και πισίνα.

Πρωινό 185 179 175 245 215 210

MELTEMI 
BOUTIQUE

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
275

standard 
δίκλινο

275
superior 
τρίκλινο

265
executive 

family suite

365
standard 
δίκλινο

365
superior 
τρίκλινο

350
executive 

family suite

SKIATHOS 
PALACE 4* 
Modern Room

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

395 παιδί 
έως 12
ετών

65

- 459
παιδί έως 

12
ετών

65

-

SKIATHOS 
PALACE 4* 

Modern room θέα 
θάλασσα

435 - 579 -

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα (παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου) : 
Έως 20/07 και από 22/08: ΙΧ 1000cc - 35ε, Μοτοσυκλέτα 20ε, ATV (γουρούνα)  - 30ε   
Από 21/07 έως και 21/08: ΙΧ 1000cc - 45ε, Μοτοσυκλέτα 25ε, ATV (γουρούνα)  - 40ε  

Συνιστούμε μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, ιδίως των ATV.

Φοιτητική έκπτωση 5 ευρώ

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

Κάντε κράτηση σε όλες τις κατηγορίες τιμών με δυνατότητα ακύρωσης



6 ΗΜΕΡΕΣ 3 Ιουλίου 19, 26 Ιουλίου 
2,16 Αυγούστου

Ξενοδοχεία Σύντομη περιγραφή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

NOPI & ZOI

Βρίσκεται μόλις 500μ. από το 
λιμάνι και δίπλα στην κεντρική 
οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, 
καθαρά δωμάτια με μπαλκόνι, 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο 

και free wi-fi. Σίγουρα ένα 
κατάλυμα με καλή σχέση τιμής - 

ποιότητας. 

- 139 135 129 169 165 159

SOFIA’S HOUSE 
APARTMENT

Βρίσκονται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια είναι δίχωρα και 

έχουν κουζίνα, AC, TV, ψυγείο 
και ανεμιστήρα οροφής.

- 159 - 149 189 - 185

-
Τιμή για 5 άτομα 145 
Τιμή για 6 άτομα 139

Τιμή για 5 άτομα 179 
Τιμή για 6 άτομα 175

RANIA STUDIOS

Βρίσκονται στης χώρα της 
Σκιάθου κοντά στην κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Καινούρια, 
ανακαινισμένα δωμάτια 
με μπαλκόνι, κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο, μικρή 
κουζίνα στα περισσότερα 
δωμάτια και δωρεάν wi-fi. 

-

θέα βουνό 

169

θέα 
θάλασσα 

189

θέα 
βουνό 

165

θέα 
θάλασσα 

185

θέα βουνό 

159

θέα θάλασσα 

179

θέα βουνό 

209

θέα 
θάλασσα 

229

θέα βουνό 

205

θέα 
θάλασσα 

225

θέα βουνό 

199

θέα θάλασσα 

219

Τιμή για 5 άτομα 155 θέα βουνό 

Τιμή για 5 άτομα 175 θέα θάλασσα 

Τιμή για 6 άτομα 149 θέα βουνό 

Τιμή για 6 άτομα 169 θέα θάλασσα

Τιμή για 5 άτομα 195 θέα βουνό 

Τιμή για 5 άτομα 215 θέα θάλασσα 

Τιμή για 6 άτομα 189 θέα βουνό 

Τιμή για 6 άτομα 209 θέα θάλασσα

STELLINA 2* 
SPECIAL OFFER 

Ειδικές τιμές μόνο για 
την φετινή περίοδο

Βρίσκεται μόλις 800μ από 
την χώρα οπότε αν είσαι 

λίγο αθλητικός μπορείς να 
περπατήσεις. Τα 75 δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι ή αυλή, 
κλιματισμό, τηλεόραση και 

ψυγείο. Το πρωινό σερβίρεται 
δίπλα στην πισίνα του 

ξενοδοχείου. Μόνο για το 
φετινό καλοκαίρι μπορούμε 

να προσφέρουμε αυτό 
το ξενοδοχείο σε τιμές 

ενοικιαζόμενων δωματίων 
ενώ παρέχει επιπλέον πισίνα, 
καταπράσινους εξωτερικούς 
χώρους, πάρκινκ και πρωινό. 

Πρωινό 165 159 - 199 195 -

LENA’S HOUSE

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 

ψυγείο ενώ υπάρχει δυνατότητα 
χρήσης κουζίνας.

- 169 165 145 205 199 195

MARLTON 2*

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 
Τα δωμάτια έχουν AC, TV και 

ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού 
και πισίνα.

Πρωινό 199 195 189 285 279 275

MELTEMI 
BOUTIQUE

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
289

standard 
δίκλινο

289
superior 
τρίκλινο

285
executive 

family suite

429
standard 
δίκλινο

425
superior 
τρίκλινο

419
executive 

family suite

SKIATHOS 
PALACE 4* 
Modern Room

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

419 παιδί 
έως 12
ετών

65

- 559
παιδί έως 

12
ετών

65

-

SKIATHOS 
PALACE 4* 

Modern room θέα 
θάλασσα

459 - 709 -

Ειδικές τιμές για παρέες
6 ατόμων και πάνω

Ενοικίαση ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα (παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου) : 
Έως 20/07 και από 22/08: ΙΧ 1000cc - 35ε, Μοτοσυκλέτα 20ε, ATV (γουρούνα)  - 30ε   
Από 21/07 έως και 21/08: ΙΧ 1000cc - 45ε, Μοτοσυκλέτα 25ε, ATV (γουρούνα)  - 40ε  

Συνιστούμε μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, ιδίως των ATV.

Φοιτητική έκπτωση 5 ευρώ

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

Κάντε κράτηση σε όλες τις κατηγορίες τιμών με δυνατότητα ακύρωσης
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SKIATHOS
is always a 
good idea

summer 21


