
4,5,6&8
ημέρες

Το νησί προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών φιλοξενίας, από σπιτικούς ξενώνες έως 5στερα ξενοδοχεία και σπα. 
Διαθέτει, επίσης, ολοκληρωμένες υποδομές, όπως κέντρα υγείας, ταχυδρομεία, τράπεζες, ATM, καταστήματα, 
σούπερ μάρκετ, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, γκαλερί κ.α.
Θα βρείτε κάποια εστιατόρια εφάμιλλης ποιότητας με κορυφαία εστιατόρια, αν και πολλοί επισκέπτες προτιμούν τα 
παραθαλάσσια ταβερνάκια στη Σκόπελο, το Λουτράκι, τον Αγνώντα και τον Πάνορμο για να γευτούν τις αυθεντικές 
παραδοσιακές γεύσεις, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. 
Στη νυχτερινή διασκέδαση χωρούν όλα τα γούστα: cocktail bars και νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό 
χιπ-χοπ και νησιώτικα. Παράδοση του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από αυτόν τον τόπο 
κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.
 Η Σκόπελος διαθέτει από τα πλέον καθαρά και διαυγή νερά της Ελλάδας. Χάρη στη γεωλογική μορφολογία του 
νησιού, συναντά κανείς ταυτόχρονα παραλίες με χρυσή άμμο, όπως ο Στάφυλος, με λεπτό χαλίκι, όπως η Καστάνη 
και η Μηλιά, και με βότσαλο, όπως ο Πάνορμος. Η συνύπαρξη των κρυστάλλινων νερών και της πλούσιας 
βλάστησης έχει χαρίσει στη Σκόπελο τον τίτλο του «πράσινου και μπλε» νησιού. 

Δάσος μέσα στη θάλασσα

7 λόγοι για να επιλέξετε εμάς για την εκδρομή σας στη Σκόπελο

- Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή (τιμές γκρουπ) 
- Προσφέρουμε ποικιλία στην διαμονή από οικονομικά καταλύματα έως πολυτελή ξενοδοχεία, εντός της χώρας ή 
κοντά σε φημισμένες παραλίες.
- Τα δωμάτια είναι ελεγμένα, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως συμβαίνει μερικές φορές με 
κρατήσεις μέσω διαδικτύου 
- Ακτοπλοϊκα εισιτήρια σε χαμηλές τιμές και εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα ακόμα και στην υψηλή περίοδο 
- Οι μετακινήσεις για το λιμάνι του Βόλου γίνονται με τουριστικά λεωφορεία και συνοδό για αποβίβαση και 
επιβίβαση μπροστά στο πλοίο. 
- Προαιρετικές εκδρομές, adventure sports και κρουαζιέρα σε μη προσβάσιμες παραλίες. 
- Υπηρεσίες του γραφείου μας & του τοπικού συνοδόυ στη Σκόπελο.

Yπάρχουν 2 τρόποι μεταφοράς για τη Σκόπελο:

1. Μεταφορά από την πόλη μας με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου, αναχώρηση με πλοίο για τη Σκόπελο και 
αντίστροφα κατά την επιστροφή. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο οικονομικός. 

2. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναχώρηση με ταχύπλοο catamaran καθημερινά στις 10.00 για τη Σκόπελο 
και αντίστροφα στην επιστροφή.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ HELLENIC SEAWAYS

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 11.45 - 16.15

Οι παρακάτω τιμές είναι για αναχώρηση με μεταφορά από το λιμάνι του Βόλου και περιλαμβάνουν : 

1. Μεταφορά με λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 3. Διαμονή στο 
κατάλυμα που επιλέξατε, 4. Αντίστοιχη διατροφή, 5.Συνοδό του γραφείου, 

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

Φοιτητική έκπτωση 10ε στις παραπάνω τιμές 



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Για αναχώρηση με ταχύπλοο από το λιμάνι της Θεσ/νικης υπάρχουν καθημερινές αναχωρήσεις, με επιβάρυνση 35ε ανά άτομο από τις παραπάνω τιμές. 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
30/6, 7/7, 23/8 & 30/8 19/7, 22/7, 26/7, 2/8 &19/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο

MELA ROOMS / Νέο Κλήμα - 115 109 135 129

LEMONIS ROOMS / Χώρα - 129 119 155 139

MANTOS ROOMS / Νέο Κλήμα - 135 129 155 145

ARIADNE HOTEL / Στάφυλος Πρωινό 139 135 149 145

APERITTON HOTEL / Χώρα Πρωινό 159 155 199 199

AMALIA HOTEL / Χώρα Πρωινό 169 149 205 199

BIG BLUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 195 185 215 199

RIGAS HOTEL / Χώρα Πρωινό 205 175 235 209

ELIOS HOLIDAYS / Νέο Κλήμα Πρωινό 235 225 275 265

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
3/7, 10/7, 26/8

14, 18, 22, 25, 29/ 7 & 
3, 7, 11, 15, 19 & 22/ 8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο

MELA ROOMS / Νέο Κλήμα - 125 119 155 149

LEMONIS ROOMS / Χώρα - 159 135 175 155

MANTOS ROOMS / Νέο Κλήμα - 159 145 175 159

ARIADNE HOTEL / Στάφυλος Πρωινό 169 155 169 165

APERITTON HOTEL / Χώρα Πρωινό 189 179 235 219

AMALIA HOTEL / Χώρα Πρωινό 199 169 239 205

BIG BLUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 209 199 249 225

RIGAS HOTEL / Χώρα Πρωινό 249 215 299 249

ELIOS HOLIDAYS / Νέο Κλήμα Πρωινό 295 285 339 329

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
14/7, 29/7, 5/8 & 10/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο

MELA ROOMS / Νέο Κλήμα - 175 165

LEMONIS ROOMS / Χώρα - 195 175

MANTOS ROOMS / Νέο Κλήμα - 195 185

ARIADNE HOTEL / Στάφυλος Πρωινό 199 189

APERITTON HOTEL / Χώρα Πρωινό 275 265

AMALIA HOTEL / Χώρα Πρωινό 279 239

BIG BLUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 289 269

RIGAS HOTEL / Χώρα Πρωινό 329 279

ELIOS HOLIDAYS / Νέο Κλήμα Πρωινό 395 385

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
18/7, 22/7 & 29/7

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο

MELA ROOMS / Νέο Κλήμα - 205 195

LEMONIS ROOMS / Χώρα - 235 205

MANTOS ROOMS / Νέο Κλήμα - 235 215

ARIADNE HOTEL / Στάφυλος Πρωινό 245 215

APERITTON HOTEL / Χώρα Πρωινό 349 329

AMALIA HOTEL / Χώρα Πρωινό 355 299

BIG BLUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 359 309

RIGAS HOTEL / Χώρα Πρωινό 399 335

ELIOS HOLIDAYS / Νέο Κλήμα Πρωινό 465 455

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 175ε & υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 185ε

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 215ε & υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 235ε

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 315ε & υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 340ε

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ χαμηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 140ε & υψηλή περίοδος : ΙΧ 1000cc – 150ε



Βρίσκεται στο κέντρο της Χώρας, πρωτεύουσα 
της Σκοπέλου, σε κοντινή απόσταση από 
οργανωμένες παραλίες και 100 μ. από το λιμάνι. 
Τα δωμάτιά του διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι 
με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Έχουν 
απλή διακόσμηση σε φωτεινά χρώματα. Όλα 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο 
και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Στάφυλο και προσφέρει εξαιρετική διαμονή. Όλα τα δωμάτιά του διαθέτουν ξεχωριστή τουαλέτα, ανεξάρτητη ρύθμιση 
κλιματισμού, ντουλάπα, τηλεόραση και ψυγείο. Υπάρχουν δωμάτια με πανοραμική θέα προς λόφους. Τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικά μπάνια με ντους και 
μπουρνούζια. Το πρωί σερβίρεται ευρωπαϊκό πρωινό στην τραπεζαρία ενώ το μπαρ στη βεράντα σερβίρει καφέ. Στις δραστηριότητες αναψυχής θα βρείτε 
κοκτέιλ lounge και χώρο για ηλιοθεραπεία. Διαθέτει επίσης ασύρματο Internet δωρεάν και ιδιωτικό πάρκινγκ.

Το ξενοδοχείο Αμαλία βρίσκεται στο κέντρο της αρχοντικής χώρας του μαγευτικού νησιού και σε ιδανική θέση, αφού απέχει περίπου 100μ. από το λιμάνι, 
40μ. από την οργανωμένη παραλία της πόλης και και 80μ. από το μεγάλο δημοτικό ελεύθερο πάρκινγκ, με άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέσα μεταφοράς. 
Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες και σαγηνεύει τον επισκέπτη με την ιδιαίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική του, συνδυάζοντας 
αρμονικά την πέτρα με το ξύλο. Τα δωμάτιά του είναι παραδοσιακά διακοσμημένα, κλιματιζόμενα και πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, δωρεάν wi-fi, ψυγείο, σεσουάρ μαλλιών, επιπλωμένο μπαλκόνι.. Σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό σε μπουφέ, 
διαθέτει άνετο σαλόνι για ξεκούραση, γωνιά Internet και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, ενώ η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η καθαριότητα 
αποτελεί κύριο μέλημα του ξενοδοχείου, ενώ η άψογη και φιλική εξυπηρέτηση είναι απόλυτη δέσμευση, ώστε το μόνο που θα σας απασχολήσει είναι η 
Σκόπελος και οι ομορφιές της.

Διακριτικά πολυτελές σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον το Ξενοδοχείο ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ είναι ιδανικό καταφύγιο, μια υπόσχεση ηρεμίας και 
ξεκούρασης. Σε ένα λόφο στα περίχωρα της πόλης της Σκοπέλου, με πανοραμική θέα στον κόλπο και τις γύρω περιοχές, προσφέρει άνετα δωμάτια με 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Η κοντινότερη παραλία βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων και μπαρ, ταβέρνες και καταστήματα απέχουν 10 λεπτά με 
τα πόδια, καθιστώντας το μια ιδανική επιλογή για να απολαύσετε τη γοητεία της πόλης της Σκοπέλου. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, μπάνιο με 

ARIADNE 2*

AMALIA 3*

APERRITON 3*

Βρίσκονται στο Νέο Κλήμα (Ελιος), 3,7 κλμ από το λιμάνι του 
Λουτρακίου και 22 κλμ από την Χώρα της Σκοπέλου. Προσφέρουν 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μάτια μαγειρέματος, καφετιέρα, 
δωρεάν wifi, δωρεάν πάρκινγκ, a/c και ζεστό νερό όλη μέρα. Το 
Έλιος, γνωστό και ως Νέο Κλήμα, έχει πρόσβαση στις πιο διάσημες 
και μαγευτικές παραλίες του νησιού (Μηλιά, Καστάνη, Πάνορμος, 
Λιμνονάρι, Χόβολο, Περιβολιού, Στάφυλος) σε όσους επισκέπτες 
έχουν την τύχη να καταλύσουν στις γοητευτικές γειτονιές του. 
Κάποιες από τις δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε είναι 
: Κολύμβηση με αναπνευστήρα, πεζοπορία, ψάρεμα, κωπηλασία με 
κανό, κατάδυση, ιστιοσανίδα.

MANTO ROOMS


