
ΣΚΙΑΘΟΣ 5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

5 ΗΜΕΡΕΣ 2,6,9,13 Ιουλίου 
19,27 Αυγούστου

22, 26, 30 Ιουλίου 
3, 7, 11, 15 Αυγούστου

Διαμονή σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

SKIATHOS 
STUDIOS

Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά στην 
κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και το Λιμάνι. 

Τα δωμάτια έχουν AC, TV 
και ψυγείο.

- 149 139 135 185 175 165

ELENIS 
HOUSE

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας 
λίγα μέτρα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη και διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση και ψυγείο. 

Βαθμολογία Booking 8.5

- 165 155 149 189 179 175

LA FLEUR 
APARTMENTS 

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της 
Σκιάθου και 5 λεπτά από την παραλία 
Μεγάλη Άμμος. Διαθέτουν κλιματισμό, 

τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με θέα. 
Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη κουζίνα με 

εστία και βραστήρα. 
Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub – Ja-
cuzzi (με χρέωση) με θέα στην πόλη. 

Βαθμολογία Booking 9.2

- 169 165 - 195 179 -

POLYKRATIS 
ROOMS
 3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια 
από την παραλία. Στο χώρο θα βρείτε 
εστιατόριο και πλυντήριο. Τα δωμάτια 
διαθέτουν AC, TV, ψυγείο, μπάνιο με 

στήλη υδρομασάζ, free wifi. Επίσης όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν και 
εξοπλισμένη κουζίνα. 

Βαθμολογία Booking 9.1

- 179 169 165 199 185 185

 ΙΝΟ 
STUDIOS

Εξαιρετικά δωμάτια στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από την 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με 
τα πόδια από την παραλία.

 Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, ψυγείο 
κουζίνα και free wifi. 

Βαθμολογία Booking 9.5

- 189 169 - 210 195 -

HOTEL 
ARETOUSA 

3*

Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου 
μόλις 20μ από τον πεζόδρομο της 

Παπαδιαμάντη.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο 

μπαλκόνι, ψυγείο,
τηλεόραση, air condition, safety box , 

ιδιωτικό ντους και σεσουάρ για τα μαλλιά. 
Ανακαινίστηκε πλήρως το 2017 και  

λειτουργεί
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Βαθμολογία Booking 7.8

πρωινό 195 175 - 225 195 -

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα 
σημεία της χώρας με άμεση πρόσβαση 
στο λιμάνι, στη στάση του λεωφορείου, 

στο κέντρο της διασκέδασης και στα 
βασικά αξιοθέατα. Τα δωμάτια διαθέτουν 

κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 
Διαθέτει χώρο πρωινού και πισίνα.

Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό 199 185 175 245 210 199

ALKYON 3*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου 250μ από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη., μπροστά στο λιμάνι. Όλα 
τα δωμάτια έχουν AC, TV , ψυγείο και 
μπαλκόνι. Διαθέτει χώρο πρωινού και 

πισίνα.

πρωινό

Inland 
view
295

250 -
Inland 
view
370

350 -

sea view
395 360 - sea view

480 460 -

 MELTEMI 
BOUTIQUE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου σε ιδανική τοποθεσία, δίπλα από 
την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη μπροστά 
στο λιμάνι με μοναδική θέα στη θάλασσα. 

Τα δωμάτια είναι πολυτελή και πλήρως 
εξοπλισμένα. 

πρωινό
345

standard 
dbl

335
superior 

tpl

325
 executive 

family 
suite

365
standard 

dbl

350
superior 

tpl

340
executive 

family 
suite

SKIATHOS 
PALACE 4*

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

Inland 
view
395 παιδί έως 12 ετών

1o: 65€
2o: 160€

Inland 
view
470  παιδί έως 12 ετών

1o: 65€
2o: 180€de luxe

sea view
490

de luxe
sea view

640

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 5€ / άτομο
Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφ ορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 15€ / άτομο.

Eπιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 50€ ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 28€ ανά άτομο.

Ειδικες τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω



6 ΗΜΕΡΕΣ 17 Ιουλίου 23 Αυγούστου

Διαμονή σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο

SKIATHOS 
STUDIOS

Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά στην κεντρική 
οδό Παπαδιαμάντη και το Λιμάνι. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV και ψυγείο.
- 199 189 185

ELENIS HOUSE
Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας λίγα μέτρα 

από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 

Βαθμολογία Booking 8.5
- 219 215 210

LA FLEUR 
APARTMENTS 

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της Σκιάθου 
και 5 λεπτά από την παραλία Μεγάλη Άμμος. 
Διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
μπαλκόνι με θέα. Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη 

κουζίνα με εστία και βραστήρα. 
Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub – Jacuzzi (με 

χρέωση) με θέα στην πόλη. 
ωΒαθμολογία Booking 9.2

- 225 219 -

POLYKRATIS 
ROOMS
 3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλία. Στο χώρο θα βρείτε εστιατόριο και 
πλυντήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, 
ψυγείο, μπάνιο με στήλη υδρομασάζ, free 
wifi. Επίσης όλα τα δωμάτια διαθέτουν και 

εξοπλισμένη κουζίνα. 
Βαθμολογία Booking 9.1

- 235 225 219

 ΙΝΟ 
STUDIOS

-Εξαιρετικά δωμάτια στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια 
από την παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, 

ψυγείο κουζίνα και free wifi. 
Βαθμολογία Booking 9.5

- 245 225 -

HOTEL 
ARETOUSA 3*

Βρίσκεται στο κέντρο της Σκιάθου μόλις 20μ από 
τον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη.

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο μπαλκόνι, 
ψυγείο, τηλεόραση, air condition, safety box 
, ιδιωτικό ντους και σεσουάρ για τα μαλλιά. 

Ανακαινίστηκε πλήρως το 2017 και  λειτουργεί
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Βαθμολογία Booking 7.8

πρωινό 260 245 -

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της 
χώρας με άμεση πρόσβαση στο λιμάνι, στη στάση 

του λεωφορείου, στο κέντρο της διασκέδασης 
και στα βασικά αξιοθέατα. Τα δωμάτια διαθέτουν 

κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. Διαθέτει 
χώρο πρωινού και πισίνα.

Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό 245 230 225

 MELTEMI BOU-
TIQUE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου σε 
ιδανική τοποθεσία, δίπλα από την κεντρική οδό 
Παπαδιαμάντη μπροστά στο λιμάνι με μοναδική 

θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια είναι πολυτελή και 
πλήρως εξοπλισμένα. 

πρωινό 399
standard dbl

395
superior tpl

380
 executive family 

suite

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 5€ / άτομο
Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 15€ / άτομο.

Eπιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 50€ ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 28€ ανά άτομο.
Ειδικες τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω


