
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΙΑΘΟΣ 
2O22  



 

  

   
 

Διανυκτερεύσεις 2 3 4 5 6 7 

Αναχωρήσεις 

Δευτ. - Τετ. Δευτ. - 
Πέμ. 

Πέμ. - Κυρ. 
Κυρ. - Τετ. 

Τετ. - Κυρ. 
Πέμ. - Δευτ. 
Κυρ. - Πέμ. 

Τετ. - Δευτ. Δευτ. - Κυρ. 
Πέμ. - Τετ. 

Τετ. - Τετ. 
Πέμ. - Πέμ. 
Κυρ. - Κυρ. 

Δευτ. - 
Δευτ. 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια* 90 € 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 

Pension Stavroula 
95 € 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 

Rigas & Zoi Rooms / Voulas House 

Vaso Ntanika Rooms
 

 

105 € 125 € 145 € 165 € 185 € 205 € 

Platis House – Skiathos View 
 

Anastasis Rooms

 
Manto Pension

 Marianna House

 Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 άτομα) 

Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 άτομα) 

Ino studios 
Ververis house 

Pelican House (3-4 άτομα) 
110 € 135 € 160 € 185 € 210 € 235 € 

Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 άτομα) 120 € 150 € 180 € 210 € 240 € 270 € 

Stellina hotel 130 € 170 € 210 € 250 € 290 € 330 € 

 

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.  

 

• Εφόσον συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο: 
➢ τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ  
➢ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση  

• Το  μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του  πακέτου 
• Δυνατότητα επιλογής μόνο μεταφοράς στη Σκιάθο (λεωφορείο - καράβι) με κόστος 60€ το άτομο. 
• Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Αχιλλείου έχετε έκπτωση 20€ 
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 35€ το άτομο στις παραπάνω τιμές 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ 

 
• ΛΑΡΙΣΑ: -10€ επί της τιμής 
• ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ: +25€ επί της τιμής 
• ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: +40€ επί της τιμής 

 

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

A' περίοδος

Low Season

25 Ιουνίου – 10 Ιουλίου & 30 Αυγούστου - 20 Σεπτεμβρίου

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/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/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/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ino-studios
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ververis-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/pelican-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/stellina-hotel


 

  

     

Διανυκτερεύσεις 2 3 4 5 6 7 

Αναχωρήσεις 

Δευτ. - Τετ. Δευτ. - 
Πέμ. 

Πέμ. - Κυρ. 
Κυρ. - Τετ. 

Τετ. - Κυρ. 
Πέμ. - Δευτ. 
Κυρ. - Πέμ. 

Τετ. - Δευτ. Δευτ. - Κυρ. 
Πέμ. - Τετ. 

Τετ. - Τετ. 
Πέμ. - Πέμ. 
Κυρ. - Κυρ. 

Δευτ. - 
Δευτ. 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια* 115 € 140 € 165 € 190 € 215 € 240 € 

Pension Stavroula 

125 € 150 € 175 € 200 € 225 € 250 € 
Rigas & Zoi Rooms / Voulas House 

Vaso Ntanika Rooms 
 

135 € 160 € 185 € 210 € 235 € 260 € 

Platis House – Skiathos View 
 

Anastasis Rooms

 
Manto Pension

  Marianna House

 Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 άτομα) 

Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 άτομα) 

Ino studios 
 Ververis house 

Pelican House (3-4 άτομα) 
145 € 175 € 205 € 235 € 265 € 295 € 

Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 άτομα) 150 € 185 € 220 € 255 € 290 € 325 € 

Stellina hotel 180 € 240 € 300 € 360 € 420 € 480 € 

 

 

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.  

 

• Εφόσον συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο: 
➢ τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ  
➢ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση  

• Το  μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του  πακέτου 
• Δυνατότητα επιλογής μόνο μεταφοράς στη Σκιάθο (λεωφορείο - καράβι) με κόστος 60€ το άτομο. 
• Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Αχιλλείου έχετε έκπτωση 20€ 
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 35€ το άτομο στις παραπάνω τιμές 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ 

 
• ΛΑΡΙΣΑ: -10€ επί της τιμής 
• ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ: +25€ επί της τιμής 
• ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: +40€ επί της τιμής 

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

B' περίοδος

High Season

11 Ιουλίου - 29 Αυγούστου

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/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/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/garsoniera-matoyla
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ino-studios
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/ververis-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/pelican-house
https://www.gotoskiathos.com/stay/enoikiazomena-domatia-pansion/mezoneta-xaralampia
https://www.gotoskiathos.com/stay/ksenodoxeia/stellina-hotel


 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

Δωρεάν ακύρωση* για οποιοδήποτε  λόγο: 
 

o Low Season: μέχρι 7 μέρες πριν την αναχώρηση 
 

o High Season: μέχρι 14 μέρες πριν την αναχώρηση 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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



Tip 

 
To γραφείο μας έχει προγραμματίσει αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα για όλο το καλοκαίρι από 

Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λάρισα, Σέρρες & Θράκη για Σκιάθο. 

Τα λεωφορεία μας θα αναχωρούν από τις παραπάνω πόλεις με προορισμό το λιμάνι του Αχιλλείου. Τα 

δρομολόγια του πλοίου μας για Σκιάθο είναι: 

• Αναχώρηση από Αχίλλειο στις 09:00 με άφιξη στη Σκιάθο στις 11:30 

• Αναχώρηση από Σκιάθο στις 15:30 με άφιξη στο Αχίλλειο στις 18:00 

 

 

 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

• Μεταφορά με λεωφορείο από την πόλη σας στο λιμάνι με επιστροφή 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Σκιάθο με επιστροφή με την Elisabet cruises 

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

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

• Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του νησιού (εστιατόρια, ταβέρνες -ουζερί, γυράδικα, 

κρεπερί, cafe, beach bar, club κ.ά.) με το νέο L.A. passport! 

 

 
 

 Τα συνεργαζόμενα καταλύματα μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στον ανανεωμένο οδηγό µας www.gotoskiathos.com 

όπου θα βρείτε και πολλές ακόμη πληροφορίες για το νησί του Παπαδιαμάντη. 

 

 
Τα σημεία επιβίβασης των εκδρομέων στα τουριστικά µας λεωφορεία είναι τα εξής: 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ώρα 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΟ) 02:15 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 04:00 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 04:15 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 05:15 

ΛΑΡΙΣΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 06:15 

ΛΑΡΙΣΑ (ΝΙΑΒΗΣ) 06:45 

ΛΙΜΑΝΙ (ΑΧΙΛΛΕΙΟ) 08:30 

http://www.gotoskiathos.com/


 Δώρο 
 

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 17€ το άτομο για τους 

ενήλικες και 14€ 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 25€ το άτομο για τους 

ενήλικες και 23€ για τα παιδιά έως 12 ετών. 

 

 

Special offer: Οι δύο κρουαζιέρες , μαζί, 40€ 

 
  

Με κάθε κράτηση όλοι οι εκδρομείς µας θα πάρουν δωροεπιταγή 10€ για τη χειμερινή 

µας εκδρομή στο Μπάνσκο, το πιο διάσημο χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων. 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Για ποιους λόγους να επιλέξετε το γραφείο µας για την εκδρομή σας στη Σκιάθο. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.latravel.gr/

	A' περίοδος
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