
Τίτλος Εκδρομής: Σκύρος – Το στολίδι των Σποράδων
Διάρκεια Εκδρομής: 4 ημέρες
Περίοδος Αναχωρήσεων: Πάσχα 2021
Διοργανωτής Εκδρομής: Σύμπραξις

Η Σκύρος είναι το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων και φημίζεται ιδιαίτερα για τα
πανέμορφα τοπία της, την ήρεμη ζωή και τις υπέροχες παραλίες. Η Σκύρος είναι το
νοτιότερο νησί των Σποράδων και βρίσκεται στην Καρδιά του Αιγαίου πελάγους.
Έντονες αντιθέσεις διακρίνει κανείς πάνω στο νησί, καθώς διαθέτει λόφους με
πεύκα, βραχώδη ορεινά τοπία, όμορφους γραφικούς οικισμούς και πανέμορφες
παραλίες με φυσικά τοπία που μαγεύουν κάθε ταξιδιώτη.

Λόγω του ότι το νησί βρίσκεται ανάμεσα στις Σποράδες και τις Κυκλάδες μπορεί
να διακρίνει κανείς στοιχεία που θυμίζουν έντονα Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και
γοητεύουν με την πρώτη ματιά. Κάποιοι από τους οικισμούς που προτείνουμε να
επισκεφτείτε είναι οι παρακάτω:

 Χώρα
 Μώλος
 Τραχύ
 Λιναριά
 Ασπούς
 Αχερούνες

 Αχίλλι
 Καλαμίτσα
 Καλικρί
 Νύφι
 Λουτρό
 Πεύκος

Συνοπτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Εκδρομής
Μεγάλη

Παρασκευή
Άφιξη στο νησί – Άφιξη & Check in στο ξενοδοχείο – Μεταφορά στη Χώρα (πρώτη γνωριμία) –

Περιφορά του Επιταφίου – Επιστροφή στο ξενοδοχείο & Δείπνο
Μεγάλο
Σάββατο

Πρόγευμα – Ξενάγηση στη Χώρα – Ελεύθερος Χρόνος – Δείπνο - Μεταφορά στην εκκλησία για την
Αναστάσιμη Ακολουθία

Κυριακή
του Πάσχα

Πρόγευμα – Περιήγηση στο αρχαίο λατομείο και εκκλησία Αγίου Νικολάου – Πασχαλινό τραπέζι με
χορό & μουσική – Ελεύθερος χρόνος

Δευτέρα
του Πάσχα

Πρόγευμα – Αναχώρηση για το λιμάνι – Περιήγηση και ελεύθερος χρόνος – Μεταφορά στο
αεροδρόμιο

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Αναχώρησης

Ώρα
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Άφιξης

Ώρα
Άφιξης

Αεροπορική
Εταιρεία

30 Απριλίου 2021
Μ.Παρασκευή

Θεσσαλονίκη
SKG, Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Σκύρος SKU,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα Sky Express

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Αναχώρησης

Ώρα
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Άφιξης

Ώρα
Άφιξης

Αεροπορική
Εταιρεία

03 Μαίου 2021
Δευτέρα Πάσχα

Σκύρος SKU,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Θεσσαλονίκη
SKG, Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα Sky Express



Η εκδρομή μας περιλαμβάνει :

 Αεροπορικά εισιτήρια (οι φόροι αεροδρομίου συμπεριλαμβάνονται) με βαλίτσα 15kg &
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο.

 Διαμονή στο Skyros Palace 4*. ( www.skirospalace.gr) Το ξενοδοχείο έχει προσαρμοστεί
πλήρως στα υγειονομικά πρωτόκολλα της Covid-19 εποχής.

 Καθημερινό πρόγευμα σε μπουφέ.
 Ημιδιατροφή στο χώρο του ξενοδοχείου (περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο & πασχαλινό

γεύμα)
 Μεταφορά από & προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας.
 Ημερήσιο πρόγραμμα περιηγήσεων.
 Συνοδός-περιηγητής του γραφείου μας.
 Αντιπρόσωπος του «Σύμπραξις» για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Σύντομα θα λάβετε δύο (2) διαφορετικές τιμές πακέτων:

1. Full Πακέτο – συμπεριλαμβάνει όλες τις παραπάνω παροχές

2. SOLO (ατομικό) Πακέτο – περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια,μεταφορές,διαμονή στο ξενοδοχείο Skyros
Palace 4* υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και συνοδού ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ.


