
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A' περίοδος 

 Low Season  

30  Ιουνίου - 14 Ιουλίου & 25 Αυγ. - 20 Σεπ. 

 

Διανυκτερεύσεις 1 2 4 5 6 7 

Αναχωρήσεις 

Σαβ - Κυρ 
Δευτ. -

Τετ. 
 

Δευτ - 
Παρ 

Τετ. - 
Δευτ. 

 
Δευτ. - 
Δευτ. 

 
Τετ. – 
Παρ 

Τετ. - Κυρ. 
 
 

Δευτ. - 
Κυρ 

Τετ. - Τετ 

 Παρ-Κυρ Σαβ. - Τετ 
Παρ. - 

Τετ. 
 Παρ- Παρ 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια* 120 € 130 € 175 € 200 € 220 € 245 € 

Pension Stavroula 
130 € 140 € 185 € 210 € 230 € 255 € Rigas & Zoi Rooms / Voulas 

House 

Vaso Ntanika Rooms 
 

140 € 150 € 195 € 220 € 240 € 265 € 

Platis House – Skiathos View 
 

Anastasis Rooms 

Pelican House (3-4 άτομα) 

Manto Pension  

Marianna House 

Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 
άτομα) 

Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 
άτομα) 

Morfo hotel (με πρωινό) 
145 € 155 € 205 € 230 € 255 € 280 € 

Ino studios 

Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 
άτομα) 150 € 160 € 210 € 235 € 260 € 285 € 

Ververis house 

 

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες. 

 
* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας θα γίνει 
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα 
αναχώρησης. 

 
• Το  μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του  πακέτου 
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 35€, το άτομο, στις παραπάνω τιμές 
• Εάν διαθέτετε ενεργό φοιτητικό πάσο (ΑΕΙ – ΤΕΙ), έχετε εκπτωση 35€, το άτομο, στις παραπάνω τιμές 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΕΣ ΤΩΝ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΝΩ  - 10€ κατά άτομο!

https://www.gotoskiathos.com/stay/
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/161-pansion-stavroyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/rigas-zoi-rooms-apartments
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/voula-s-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/voula-s-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/vaso-ntanika-rooms
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/platis-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/item/191-anastasis-rental-rooms
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/pelican-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/manto-pension
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/domatia-marianna
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/164-garsoniera-loyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/164-garsoniera-loyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/morfo-hotel
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ino-studios
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ververis-house


B' περίοδος 

 High Season  

15 Ιουλ. - 24 Αυγ. 

Διανυκτερεύσεις 1 2 4 5 6 7 

Αναχωρήσεις 

Σαβ - Κυρ 
Δευτ. -

Τετ. 
 

Δευτ - 
Παρ 

Τετ. - 
Δευτ. 

 
Δευτ. - 
Δευτ. 

 
Τετ. – 
Παρ 

Τετ. - 
Κυρ. 

 
 

Δευτ. - 
Κυρ 

Τετ. – Τετ. 

 Παρ-Κυρ Σαβ. - Τετ 
Παρ. - 

Τετ. 
 Παρ -Παρ 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια* 150 € 160 € 205 € 230 € 255 € 280 € 

Pension Stavroula 
160 € 170 € 215 € 240 € 265 € 290 € Rigas & Zoi Rooms / Voulas 

House 

Vaso Ntanika Rooms 
 

170 € 180 € 225 € 250 € 275 € 300 € 

Platis House – Skiathos View 
 

Anastasis Rooms 

Pelican House (3-4 άτομα) 

Manto Pension  

Marianna House 

Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 
άτομα) 

Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 
άτομα) 

Morfo hotel (με πρωινό) 
175 € 185 € 235 € 260 € 295 € 325 € 

Ino studios 

Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 
άτομα) 175 € 185 € 245 € 275 € 305 € 335 € 

Ververis house 

 

 

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες. 

 
* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας θα γίνει 
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα 
αναχώρησης. 

 
• Το  μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του  πακέτου 
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 35€, το άτομο, στις παραπάνω τιμές 
• Εάν διαθέτετε ενεργό φοιτητικό πάσο (ΑΕΙ – ΤΕΙ), έχετε εκπτωση 35€, το άτομο, στις παραπάνω τιμές 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΕΣ ΤΩΝ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΝΩ  - 10€ κατά άτομο!  

https://www.gotoskiathos.com/stay/
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/161-pansion-stavroyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/rigas-zoi-rooms-apartments
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/voula-s-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/voula-s-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/vaso-ntanika-rooms
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/platis-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/item/191-anastasis-rental-rooms
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/pelican-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/manto-pension
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/domatia-marianna
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/164-garsoniera-loyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/item/164-garsoniera-loyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/morfo-hotel
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ino-studios
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ververis-house


Πρόσθετες Επιβαρύνσεις Ναύλων Ειδικών Θέσεων ανά διαδρομή (βάσει διαθεσιμότητας): 

• Silver: +20€  /διαδρομή 

• Comfort: +30€ /διαδρομή 

• Platinum: +80€ /διαδρομή 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 
 

 
 

 
 

 Δωρεάν ακύρωση* μέχρι 7 μέρες πριν την αναχώρηση για οποιοδήποτε  λόγο 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Επιστροφή 100% των χρημάτων  σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (όπως ο covid - 19) 
 



Τιμές ενοικίασης Auto-Moto 
 
 

Τύπος οχήματος - ημέρες (24ωρα) 2 3 

Αυτοκίνητο Α’ Κατηγορίας (1000 cc) 50 € 75 € 

ATV – Γουρούνα (250cc) 40 € 60 € 

MOTO (125cc) 30 € 45 € 

 
Σημειώσεις: 

• Η μέρα ενοικίασης κάθε οχήματος διαρκεί 24 ώρες οπότε πρέπει να παραδώσετε το όχημα την ίδια ώρα που το παραλάβατε 
ώστε να μη χρεωθείτε έξτρα χρήματα 

• Επίσης, στην ενοικίαση περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια οχήματος ενώ όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει έξτρα μικτή 
ασφάλεια σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη εταιρεία 

 

 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Σκιάθο με επιστροφή 

• Διαμονή με ή χωρίς πρωινό στο ξενοδοχείο/πανσιόν της επιλογής σας 

• Έμπειρος συνοδός – αρχηγός ,συνεργαζόμενου γραφείου, κατά τη διαμονή σας στη Σκιάθο 

 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΩΡΑ 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΩΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

07:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

18:15 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30 



Προαιρετικές εκδρομές – κρουαζιέρες: 
 

Γύρος του νησιού 

Ημερήσια κρουαζιέρα με γύρο του νησιού η οποία περιλαμβάνει 

στάσεις στις πιο γνωστές παραλίες του νησιού όπως είναι και τα 

διάσημα Λαλάρια, το Κάστρο, οι Σπηλιές, ο Τσουγκριάς ενώ γίνεται 

και στάση για φαγητό στον Κατηγιώργη (Πήλιο). 

Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το ευνοούν οι 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Η αναχώρηση γίνεται 

καθημερινά στις 10:00 από το παλιό λιμάνι (απέναντι από το 

Goldfish cafe). 

Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό λιμάνι.  

Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 15€ το άτομο για τους 

ενήλικες και 12€ για τα παιδιά έως 12 ετών. 

 

 

Σκόπελος – Αλόννησος 

Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκόπελο με επίσκεψη τόσο στη διάσημη 

παραλία Mamma Mia όσο και στην παραλία της Καστάνης ή της 

Μηλιάς για μπάνιο και φαγητό. Έπειτα θα επισκεφτούμε το τρίτο 

νησί των Σποράδων, την Αλόννησο που θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε στο κέντρο του νησιού. Τέλος αν οι συνθήκες το 

επιτρέπουν θα μπορέσουμε να περάσουμε και από το θαλάσσιο 

πάρκο με τις φώκιες.  

Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το ευνοούν οι 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Η αναχώρηση γίνεται 

στις 10:00 από το παλιό λιμάνι (απέναντι από το Goldfish cafe). 

Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό λιμάνι.  

Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 20€ το άτομο για τους 

ενήλικες και 17€ για τα παιδιά έως 12 ετών. 

 

 

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η προ-κράτηση και πληρωμή στο λεωφορείο καθώς λόγω των πρωτοκόλλων που 

ισχύουν στις μεταφορές υπάρχει περιορισμένη πληρότητα και στα καραβάκια που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες. 

 



Scooter City Coco: 

Νοίκιασε το scooter σου City-Cocco για 2 ώρες και 

εξερεύνησε την χώρα της Σκιάθου με την παρέα σου 

διασκεδάζοντας και βολτάροντας! 

Το κόστος ανέρχεται στα 20€ για τις 2 ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

Shisha_Travelers.Skiathos 

Απόλαυσε τις γεύσεις του ναργιλέ σου δωμάτιο σου με 

τους φίλους σου για 2 ώρες απόλυτης εμπειρίας! 

Το κόστος ανέρχεται στα 25 ευρώ για τις 2 ώρες και 

περιλαμβάνει τον ναργιλέ, την γεύση της επιλογής σας, 

τα καρβουνάκια καθώς και την παράδοση στο δωμάτιο 

σας! 

 

 

 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: 

• Τα τρίκλινα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν έξτρα κρεβάτι ή καναπέ – κρεβάτι 

ενώ στα τετράκλινα δωμάτια έχει προστεθεί και ράντζο 

• Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και air condition 

• Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται μέσα στο νησί και είναι ελεγμένα από το γραφείο μας 

όσον αφορά την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες τους 

• City Tax: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το φόρο διαμονής ο οποίος πληρώνεται επί τόπου στα 

ξενοδοχεία και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία. Αναλυτικά ο φόρος διαμονής ανέρχεται στα 

4€ ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, στα 3€ στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο 

1,5€ στα ξενοδοχεία 3 αστέρων και στα 0,50€ στα ξενοδοχεία 1 έως 2 αστέρων καθώς και στα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια 
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