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ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΑΣ

ΝΕΑΝΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αδιαμφησβήτητα η νούμερο ένα επιλογή διακοπών στο νεανικό κοινό. Και πως να μην είναι άλλωστε? 
Μοναδικές παραλίες με απίστευτα parties & events μία πανέμορφη χώρα με πολλές επιλογές διασκέδασης 
και στο σύνολο του ένα νησί που δεν κοιμάται ποτέ. Εμείς έχουμε φροντίσει για εσάς όμως να μην κάνετε 
τίποτα απολύτως, απλά να έχετε καλή διάθεση και να περάσετε υπέροχα. καθώς μας ενδιαφέρει να κάνουμε 
ότι καλύτερο για τους ταξιδιώτες μας, θα παραλάβετε και ένα ειδικό βραχιολάκι με το οποίο θα έχετε ειδικές 
εκπτωτικές τιμές σε επιλεγμένα μαγαζιά του νησιού! Την τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη 
ώρα επιστροφής στις 15.05 έτσι ώστε να περάσει ανέμακτα το Hang- over και να έχετε χρόνο για μία 
τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το λεωφορείο μας, και αν τυχόν 
υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν φεύγει χωρίς 
εσάς καθώς είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάθε προορισμό, αξιολογήσεις, δραστηριότητες, tips και 
προτάσεις διαμονής.
Την πλήρη ενημέρωσή σας συμπληρώνουν τα ενδεικτικά κόστη που έχουμε συμπεριλάβει, ως μέσο
διευκόλυνσης για να προγραμματίσετε τον προϋπολογισμό σας, αλλά και ως μέτρο σύγκρισης κόστους μεταξύ 
διαφορετικών προορισμών.

Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events  είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την 
οργάνωση και υλοποίηση απλών, πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, 
συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.
Η 30χρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, 
με την τελευταία αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να έχετε πλήρη ταξιδιωτική 
εξυπηρέτηση,  εύκολα, γρήγορα,  με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazitravel.com θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες 
τις προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας  μέχρι και σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας  με στόχο να εξασφαλίσουμε για εσάς την 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.



Άνετη και ξεκούραστη μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία. Τα λεωφορεία μας αναχωρούν από την πόλη σας και σας αφήνουν στο λιμάνι 
της Ραφήνας μπροστά στο πλοίο! 

Στην επιστροφή σας παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο και σας αφήνουν στη πόλη σας. Μην σας φοβίσουν αν υπάρξουν τυχόν 
καθυστερήσεις των πλοίων καθώς το λεωφορείο μας δεν φεύγει αν δεν έρθει το πλοίο.

Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να σας εξυπηρετήσει.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Golden Star Ferries. Έχουμε επιλέξει για εσάς τα πιο γρήγορα δρομολόγια της εταιρείας με τα ιδανικά 
ωράρια ώστε να έχετε ακόμη περισσότερο χρόνο διαθέσιμο στην Ίο.

Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές group στα καλύτερα σημεία του νησιού.

Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί της Ίου .

Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή ανάγκης.

YOUR MENTOr ensures

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΙΟΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΝΥΧΤΕΣ 

 
16/07, 23/07, 31/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 
Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 
τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

 
Flisvos 2* 

 

Γιαλός / 1,2 χλμ 
από τη χώρα - 389 / 469 369 / 449 359 / 439 

Pension Galini Γιαλός / 1,2 χλμ 
από τη χώρα - 395 / 485 375 / 465 365 / 455 

Deep Blue Rooms 
Μυλοπότας 

1,5 χλμ από τη 
χώρα 

- 399 / 499 389 / 489 379 / 479 

Mare Monte 2* Γιαλός / 1,2 χλμ 
από τη χώρα - 405 / 499 395 / 485 385 / 475 

Princess Sissy 2* Χώρα Ίου 
350μ από το κέντρο - 419 / 515 405 / 499 399 / 485 

Marias Rooms Χώρα Ίου 
Κέντρο - 429 / 525 415 / 499 405 / 455 

Aphrodite Hotel & 
Apartments 

Χώρα Ίου 
Κέντρο - 435 / 535 419 / 499 409 / 465 

Skala Hotel 3* Χώρα Ίου 
150μ από το κέντρο - 439 / 539 425 / 515 415 / 535 

Armadoros Hotel 3* Χώρα Ίου 
350μ από το κέντρο - 455 / 545 435 / 535 425 / 525 

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό 
ποσό της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις 
έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής. 

*** Φοιτητική έκπτωση 45€ 

Ημερομηνίες Αναχώρησης 16/07 , 23/07 , 31/07 , 06/08 , 13/08 , 20/08 , 27/08 

Δρομολόγια πλοίων με το SUPEREXPRESS της GOLDEN STAR FERRIES 

ΡΑΦΗΝΑ – ΙΟΣ 07.15-11.50 , ΙΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 15.05-20.25 

 
Κόστος μόνο μεταφοράς και ακτοπλοϊκών εισητηρίων: 195€



Άνετη και ξεκούραστη μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία. Τα λεωφορεία μας αναχωρούν από την πόλη σας και σας αφήνουν στο λιμάνι 
της Ραφήνας μπροστά στο πλοίο! Στην επιστροφή σας παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο και σας αφήνουν στη πόλη σας. 

Μην σας φοβίσουν αν υπάρξουν τυχόν καθυστερήσεις των πλοίων καθώς το λεωφορείο μας δεν φεύγει αν δεν έρθει το πλοίο.

Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να σας εξυπηρετήσει.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Golden Star Ferries. Έχουμε επιλέξει για εσάς τα πιο γρήγορα δρομολόγια της εταιρείας με τα ιδανικά 
ωράρια ώστε να έχετε ακόμηπερισσότερο χρόνο διαθέσιμο στη Πάρο.

Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές group στα καλύτερα σημεία του νησιού.

Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί της Πάρου.

Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή ανάγκης.

YOUR MENTOr ensures

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΠΑΡΟΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΝΥΧΤΕΣ 

 
16/07, 23/07, 31/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 
Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 
τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Pension Anna Παροικιά - 349 / 429 329 / 419 299 / 379 

Eleftheria Hotel Παροικιά - 369 / 449 349 / 439 325 / 385 

Jasmine Παροικιά - 375 / 455 355 / 445 329 / 389 

Ostria Studios Νάουσα 
500μ από το κέντρο - 399 / 475 389 / 465 379 / 455 

Glaros Rooms Νάουσα 
Κέντρο - 435 / 495 415 / 495 399 / 475 

Hippocampus 2* Νάουσα 
500μ από το κέντρο - 519 / 575 489 / 565 479 / 555 

Iris Hotel 3* Νάουσα 
300μ από το κέντρο - 545 / 589 519 / 569 505 / 555 

Asteras Paradise 3* 
Επαρχιακή οδός 

Νάουσας – 
Μάρπησας 

- 565 / 599 515 / 569 505 / 555 

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό 
ποσό της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις 
έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής. 

*** Φοιτητική έκπτωση 45€ 

Ημερομηνίες Αναχώρησης 16/07 , 23/07 , 31/07 , 06/08 , 13/08 , 20/08 , 27/08 

Δρομολόγια πλοίων με το SUPEREXPRESS της GOLDEN STAR FERRIES 

ΡΑΦΗΝΑ – ΠΑΡΟΣ 07.15-10.40 , ΠΑΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 16.50-20.25 

 

Κόστος μόνο μεταφοράς και ακτοπλοϊκών εισητηρίων: 195€



Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση.

Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε χρειαστεί.

Τοπικός εκπρόσωπος στο νησί της Νάξου για οποιαδήποτε στιγμή ανάγκης.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πιο γρήγορα δρομολόγια και σε τιμές group.

Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του νησιού.

Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί της Λευκάδας πριν την αναχώρηση.

Ταξιδιωτική ασφάλιση.

YOUR MENTOr ensures

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 

 

ΝΑΞΟΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΝΥΧΤΕΣ 

 
16/07, 23/07, 31/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 
Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 
τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 
Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Golden Sun 3* Στελίδα Πρωινό 389 / 449 379 / 439 369 / 429 

Surfer Paradise Χώρα - 399 / 459 389 / 449 379 / 439 

Naxos Sun Studios Χώρα - 415 / 475 399 / 459 389 / 449 

Anassa Suites Χώρα - 425 / 485 415 / 475 399 / 459 

Mare Naxia 2*  Χώρα Πρωινό 435 / 495 425 / 485 415 / 475 

Naxos Holidays Χώρα Πρωινό 449 / 515 435 / 499 425 / 489 

Coronis 2* Χώρα - 459 / 525 445 / 499 435 / 489 

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό 
ποσό της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις 
έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής. 

*** Φοιτητική έκπτωση 45€ 

Ημερομηνίες Αναχώρησης 16/07 , 23/07 , 31/07 , 06/08 , 13/08 , 20/08 , 27/08 

Δρομολόγια πλοίων  

ΡΑΦΗΝΑ – ΝΑΞΟΣ 07.45-11.10 Με το Flying Cat 3 της Blue Star Ferries 

ΝΑΞΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ 16.05-20.25 Με το Superexpress της Golden Star Ferries 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS 
ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος 22.15 
Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 22.40 

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 23.40 
Λάρισα Νέος Νιαβής 00.40 
Βόλος Οδός Λαρίσης 02.10 

Κόστος μόνο μεταφοράς και ακτοπλοϊκών εισητηρίων: 195€

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ “ΚΥΚΛΑΔΕΣ BUS”

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος 22.15

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 22.40

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 23.40

Λάρισα Νέος Νιαβής 00.40

Βόλος
Οδός Λαρίσης

My Market
02.10

Λαμία Νέα Ρούμελη 03.45



 

 

 

ΣΚΙΑΘΟΣ 
5 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

 

16,23,27,30 Ιουλίου 

3,6,13,20,27 Αυγούστου 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε δίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τρίκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε τετράκλινο 

Non ref/ Κανονική 

τιμή 

 

Katerina’s 

pansion 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Έτος πρώτης 

λειτουργίας το 2021 . Βρίσκονται 

στην καρδιά της χώρας της 

Σκιάθου, δίπλα από την κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο & wifi 

- 

185 

/ 

205 

179 

/ 

199 

175 

/ 

195 

Lena’s house 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Βρίσκεται στην καρδιά 

της χώρας της Σκιάθου, δίπλα 

από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο   & wifi 

 

- 

189 

/ 

209 

185 

/ 

205 

179 

/ 

199 

Martha’s house 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Βρίσκεται σε 

απόσταση 5 λεπτών από το 

λιμάνι και δίπλα στην αφετηρία 

των λεωφορείων. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV, ψυγείο & wifi 

 

- 

195 

/ 

215 

189 

/ 

209 

185 

/ 

205 

Rania’s studios 

 

Το κατάλυμα ανήκει στην 

κατηγορία των ενοικιαζόμενων 

δωματίων. Είναι το μοναδικό 

κατάλυμα στην κατηγορία αυτή, 

στην χώρα του νησιού, το οποίο 

σας προσφέρει επιλογή 

δωματίου με θέα την θάλασσα. 

Βρίσκονται μόλις 350μ από το 

λιμάνι. Τα δωμάτια έχουν 

κουζίνα, AC, TV, στεγνωτήρα 

μαλλιών, ψυγείο,μπαλκόνι και wifi 

 

- 

θέα βουνό 209 

   θέα θάλασσα 

229 

/ 

θέα βουνό 229 

   θέα θάλασσα 

249 

θέα βουνό 205 

   θέα θάλασσα 

225 

/ 

  θέα βουνό 225 

   θέα θάλασσα 

245 

 

θέα βουνό 199 

θέα θάλασσα 

219 

/ 

θέα βουνό 219 

θέα θάλασσα 

239 

                                          

 

Τιμή για 5 άτομα  θέα βουνό 199 

Τιμή για 5 άτομα  θέα θάλασσα 219 

/ 

Τιμή για 5 άτομα  θέα βουνό 219 

Τιμή για 5 άτομα  θέα θάλασσα 239 

 

 



Aretousa 

hotel 3* 

 

Πλήρως ανακαινισμένο το 2016. 

Βρίσκεται στην καρδιά της 

χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 

Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 

ψυγείο, safety box, πιστολάκι, 

wifi & μπαλκόνι. Διαθέτει χώρο 

πρωινού. 

 

Πρωινό 

225 
/ 

245 

219 
/ 

239 

215 
/ 

235 

Παιδιά έως 6 ετών δωρεάν , 6 – 12 ετών 105 

Marlton  

hotel 2* 

 

Βρίσκεται στην καρδιά της 

χώρας της Σκιάθου δίπλα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. 

Τα δωμάτια έχουν AC, TV , 

ψυγείο, wifi & μπαλκόνι.  Διαθέτει 

χώρο πρωινού και πισίνα. 

 

Πρωινό 

245 
/ 

265 

239 
/ 

259 

235 
/ 

255 

Tomato 

beach hotel 

3* 

 

Η τοποθεσία είναι εξαιρετική μιας 

και εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες 

νυχτερινά μαγαζιά, η παραλία 

‘Μεγάλη Άμμος’, και η χώρα 

βρίσκονται σε απόσταση 

αναπνοής. Όλοι οι τύποι 

δωματίων διαθέτουν μπαλκόνι με 

θέα το απέραντο γαλάζιο. 

 

Πρωινό 

279 
/ 

299 

339 (suite) 

/ 

359 (suite) 

295 (suite) 
/ 

315 (suite) 

 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν, 4 έως 13 ετών 90 

 

Meltemi 

boutique 

hotel 3* 

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 

365 
/ 

385 

419 (sup room) 

/ 

449 (sup room) 

349 
/ 

369 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν 

Alkyon  

hotel 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 

405 
/ 

425 

385 
/ 

405 
- 

παιδιά έως 2 ετών δωρεάν, 2 – 12 ετών 105ε 

Avaton hotel 

Skiathos 4* 

Κομψότητα και άνεση με θέα το 

απέραντο Αιγαίο. Μια ανάσα 

από την Χώρα της Σκιάθου και 

την παραλία της Μεγάλης 

Άμμου, αποτελεί την 

εκλεπτυσμένη πολυτέλεια που 

αναζητά κάθε ταξιδιώτης.   

Πρωινό 

409 
/ 

429 

439 (suite) 

/ 

459 (suite) 

449 (king suite) 

/ 

469 (king suite) 

παιδιά έως 4 ετών δωρεάν, 4 έως 13 ετών 95ε 

Skiathos 

palace 5* 

Modern 

Room 

Inland view 

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 

509 
/ 

529 

459 
/ 

479 
- 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών 145 



Skiathos 

palace 5* 

Modern 

Room 

Sea view 

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 

625 
/ 

645 

535 
/ 

555 
- 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών 145 

Elivi xenia 5* 

Σε έναν προστατευμένο 

παράδεισο –δημιούργημα της 

φύσης, ένα ξενοδοχείο 5 

αστέρων ήρθε να συμπληρώσει 

αρμονικά το τοπίο και να 

προσφέρει απαράμιλλες 

υπηρεσίες σε εμπνευσμένη 

υποδομή 

Πρωινό 

859 
/ 

879 

695 
/ 

  715 
- 

παιδιά έως 6 ετών δωρεάν, 6 – 14 145 

 

Δρομολόγια πλοίου ANES FERRIES – AGIOS NEKTARIOS  

Δρομολόγιο Αναχώρησης: 

Βόλος 08.45 – 11.45  

Δρομολόγιο Επιστροφής: 

Σκιάθος 13.45 – 16.45 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό ποσό 

της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης 

νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-

19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής. 

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  

▪ 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 λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα σημαντικές πληροφορίες  

▪ Ταξιδιωτική Ασφάλιση  

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην υποδοχή του καταλύματος. Για τα studio είναι 0,50ε 

ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, για τα ξενοδοχεία έως 3 αστέρων είναι  1,5ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, για τα ξενοδοχεία 

έως 4 αστέρων είναι 3ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, ενώ για τα 5 αστέρων είναι 4ε ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 10 ευρώ / άτομο 

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 20ε / άτομο. 

Επιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 70ε ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 35ε ανά άτομο. 

 

 



 

 

 

                    

                                         

Τιμές Ενοικίασης ανά ημέρα με απεριόριστα χιλιόμετρα                                                                                                                                                             

παραλαβή - παράδοση στο λιμάνι της Σκιάθου 

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης 

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 02.00 

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 03.15 

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος 04.45 

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 05.00 

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 0545 

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 06.45 

 

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 20ε ανά διαδρομή. 

Σημειώσεις :  

▪ Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.  

▪ Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).   

▪ Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής (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. 

 

Rent a Car / Moto / Atv 16/7 έως 31/8 

Car 1000cc 55 

Moto 125cc 29 

Atv (γουρούνα) 49 



ΣΚΟΠΕΛΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 16/07, 23/07, 30/07, 03/08, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε δίκλινο

Non ref/ Κανονική
τιμή

Τιμή πρώτου
παιδιού

Non ref/Κανονική
τιμή

Τιμή σε μονόκλινο
Non ref/Κανονική

τιμή

Karidies Τρία πλατάνια
1χλμ. Από τη χώρα

- 199/ 239 169 / 199 299 / 349

Smile Stella Studios Χώρα - 209 / 259 169 / 199 315 / 355

Reggina Hotel 2* Χώρα - 235 / 279 169 / 199 349 / 399

Ionia Hotel 2* Χώρα Πρωινό 269 / 319 169 / 199 419 / 469

Amalia Hotel 3* Χώρα - 275 / 325 169 / 119 429 / 479

Denise Hotel 2* Χώρα Πρωινό 285 / 335 169 / 119 459 / 499

Rigas Hotel 3*
Κεντρικό κτήριο

Χώρα Πρωινό 319 / 379 199 / 249 529 / 579

Aeolos Hotel 4* Χώρα
600μ. από το κέντρο

Πρωινό
339 / 399 199 / 249 569 / 629

ΤΥΠΟΙ ΤΙΜΩΝ :  η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό

ποσό της εκδρομής με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με
καλύψεις έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής.

Δρομολόγια πλοίων με την A.N.E.S. , Στη Σκόπελο θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι της Γλώσσας στη
Χώρα και αντίστροφα κατά την επιστροφή.

Βόλος-Σκόπελος 08.45-12.45

Σκόπελος-Βόλος 12.45-16.45



AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕMEΣΟΣ | Γλάδστωνος 116, Μ. Kyprianou House

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταξιδέψτε 
mazi

μας

www.mazitravel.com
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