
 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 77771717 

ΕΥΒΟΙΑ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ  
6 Μέρες 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ & ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Προσφέρουμε 10% έκπτωση στις πιο κάτω τιμές για κρατήσεις που θα γίνουν 

μέχρι 30 Ιουνίου 2020 
 

Πτήσεις με BLUE AIR: 

OB5161 Λάρνακα – Αθήνα 07:30 – 09:15           

ΟΒ5362 Αθήνα – Λάρνακα 20:45 – 22:30 

 

Τιμές ανά άτομο: 

25/08   Δίκλινο €699 / Τρίκλινο €659 /  Μονόκλινο €919 / Παιδί €549 

04/08, 11/08, 18/08  Δίκλινο €719 / Τρίκλινο €669 /  Μονόκλινο €919 / Παιδί €569 

 

1η Μέρα: Αθήνα – Χαλκίδα – Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Μαντούδι – Σκόπελος 

Πρωινή πτήση από Λάρνακα για την όμορφη Αθήνα. Άφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος 

και άμεση αναχώρηση για την όμορφη Εύβοια. Ξεκούραση για καφέ στην Χαλκίδα, 

όπου θα θαυμάσουμε την παλίρροια στο στενό του Ευρίπου. Στην συνέχεια, θα 

προσκυνήσουμε το Ιερό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη Ρώσου στη εκκλησία του Αγίου 

στο χωριό Προκόπι. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Στην συνέχεια, 

αναχωρούμε για το λιμανάκι του χωριού Μαντούδι, όπου θα πάρουμε το καράβι για 

την όμορφη Σκόπελο. Σε μία ώρα θα βρισκόμαστε στο λιμάνι του Αγνώντα γραφικός 

παραθαλάσσιος οικισμός και λιμάνι του νησιού. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 

ξεκινούμε για την πρωτεύουσα. Στον δρόμο θα θαυμάσουμε από ψηλά το 

Δρακοντόσχισμα, πευκόφυτο φαράγγι που καταλήγει στην θάλασσα. Θα 

θαυμάσουμε επίσης από το λεωφορείο, ένα παραθαλάσσιο οικισμό τον Στάφυλο, 

κοντά σε χερσόνησο με μαγευτικές παραλίες και τέλος θα καταλήξουμε στην 

πρωτεύουσα, την Σκόπελο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ 

για να χαρείτε το ωραιότερο νησί των Βορείων Σποράδων. 

 

2η Μέρα: Σκόπελος 

Πρόγευμα. Σήμερα θα γνωρίσουμε το όμορφο νησί της Σκοπέλου με επίσκεψη στο 

κάστρο της αρχαίας Πεπαρήθου 13ου αιώνα, την Επισκοπή με το μοναστήρι του 

Αγίου Ιωάννη και το αρχαίο Ασκληπιείο ιερό του 4ου αιώνα και άλλα αξιοθέατα της 

πόλης, που θα γίνουν με τα πόδια λόγω του ότι βρίσκονται σε στενά δρομάκια. Το 

απόγευμα ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τα λογής μαγαζάκια, ταβέρνες και 

καφετέριες της πόλης, ή να χαρείτε το μπάνιο σας στην πισίνα του ξενοδοχείου. 

 

3η Μέρα: Αλόννησος – Σκόπελος (κρουαζιέρα) 

Πρόγευμα. Σήμερα θα πλεύσουμε με το μικρό κρουαζιερόπλοιο (Sporades Dolfins) 

από Σκόπελο για να γνωρίσουμε το όμορφο νησί της Αλοννήσου. Αρχίζουμε με την 

πρωτεύουσα και κυρίως λιμάνι του νησιού Πατητήρι. Δύο ώρες ελεύθεροι με τον 

συνοδό σας για να γνωρίσετε με τα πόδια την όμορφη πόλη. Στην συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε δύο όμορφες παραλίες από τις καλύτερες της Ελλάδας, τον γραφικό 

όρμο Τζώρτζη γιαλό και το Λεφτό γιαλό, φημισμένος όρμος για τις υπέροχες 

ταβέρνες, όπου θα έχουμε χρόνο από δύο ώρες στην κάθε παραλία για να κάνουμε 

το μπάνιο μας ή να απολαύσουμε το φαγητό ή τον καφέ μας στα μαγαζάκια της 

περιοχής. Συνεχίζουμε για την Εθνική θαλάσσια περιοχή της Αλόννησου που είναι μια 

προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή και να θαυμάσουμε προστατευόμενα θηλαστικά 
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όπως η φώκια Μονάχους, δελφίνια, διάφορα ψάρια που θα βλέπουμε από το 

γυάλινο πάτωμα του καραβιού. Το απόγευμα επιστροφή στην Σκόπελο. 

 

4η Μέρα: Σκόπελος – Σκιάθος – Βόλος 

Πρόγευμα. Ετοιμασία των αποσκευών μας και στην συνέχεια θα απολαύσουμε μία 

ωραία εκδρομή για να γνωρίσουμε αξιόλογα χωριά της Σκοπέλου. Θα θαυμάσουμε 

τον όρμο Λιμνονάρι με μικρό παραλιακό οικισμό. Συνεχίζουμε για τον παραθαλάσσιο 

Πάνορμο με αρκετή τουριστική κίνηση. Δίπλα από τον Πάνορμο η θαλάσσια περιοχή 

Μηλιά που θα θαυμάσουμε το αντικρινό μικρό νησάκι Δασιά. Ξεκούραση και όσοι 

θέλουν προαιρετική βαρκάδα. Συνεχίζουμε, για το Κλίμα με εξαιρετική θέα στο 

πέλαγος, το Λουτράκι σε υπέροχο όρμο με γραφικό λιμανάκι και την Ακρόπολη της 

αρχαίας Σελινούντος. Φτάνουμε στην Γλώσσα με τα κατάλευκα σπίτια,  που γοητεύει 

τους επισκέπτες με το παραδοσιακό χρώμα, την μαγευτική θέα και το υπέροχο 

ηλιοβασίλεμα. Προαιρετικό φαγητό στην Γλώσσα και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα 

πλεύσουμε για την όμορφη Σκιάθο. Άφιξη στην όμορφη Σκιάθο. Θα έχουμε μια ωραία 

ξενάγηση στην πρωτεύουσα. Το Μπούρτζι, με ερείπια φρουρίου, την ανάγλυφη 

προτομή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το μνημείο εκτελεσθέντων του υποβρυχίου 

Λάμπρος Κατσώνης, την οικία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και άλλες ομορφιές 

της πρωτεύουσας. Κάντε την βόλτα σας στα στενά καλντερίμια, τα μικρά 

ασπρογάλαζα σπιτάκια, ταβέρνες, καφετέριες και τα πολλά μαγαζάκια και απολαύστε 

προαιρετικά το δείπνο σας με φόντο το μαγευτικό όρμο της Σκιάθου. Στις 20:00, θα 

πάρουμε το καράβι για να πλεύσουμε στον μαγευτικό Βόλο. Άφιξη στην πρωτεύουσα 

της Μαγνησίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
 

5η Μέρα: Βόλος – Πήλιο 

Πρόγευμα. Σήμερα θα απολαύσουμε την πόλη του Ιάσωνα και των Αργοναυτών, τον 

όμορφο Βόλο και το βουνό των Κενταύρων, το καταπράσινο Πήλιο. Θα έχουμε μια 

περιήγηση στα γραφικότερα χωριά του Πηλίου. Μακρινίτσα, το ’μπαλκόνι του Πηλίου’ 

με λιθόκτιστα αρχοντικά. Χρόνος για περιήγηση και καφέ. Θα περπατήσουμε στο 

μονοπάτι του Κένταυρου Χείρωνα και θα θαυμάσουμε την όμορφη Πορταριά. 

Συνεχίζουμε για τα Χάνια με το χιονοδρομικό κέντρο, το χωριό Κισσός και θα 

προσκυνήσουμε στην παλαιά πέτρινη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Μαρίνα και 

στη συνέχεια και πάλι στα Χάνια για προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο Βόλο, 

ελεύθερος χρόνος για περίπατο στην παραλιακή οδό με γεμάτο τσιππουράδικα και 

καφετέριες.  

 

6η Μέρα: Βόλος – Λάρνακα 

Πρόγευμα. Τελευταίες ματιές στον όμορφο Βόλο, ετοιμασία των αποσκευών μας και 

αναχωρούμε για Αθήνα, μέσω Εθνικής οδού Λαμία. Θα θαυμάσουμε τις 

Θερμοπύλες, τις ιστορικές γέφυρες της Αλαμάνας και Γοργοπόταμου. Το μεσημέρι 

επίσκεψη σε παραλιακή κωμόπολη για προαιρετικό φαγητό και ξεκούραση. Αργά το 

απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής 

στην Κύπρο μας. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων.  

 Αποσκευή μέχρι 20 κιλά. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία Α΄ και Β’ κατηγορίας στην Σκόπελο & Βόλο με πρόγευμα. 

 Όλα τα εισιτήρια πλοίων στην εκδρομή, κρουαζιέρα στην Αλόννησο. 

 Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.  
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 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.  

 Αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας. 

 Μονοήμερη κρουαζιέρα με το Sporades Dolfins. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φαγητά και ποτά. 

 Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους. 

 Ασφάλεια ταξιδίου προαιρετική. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
Σημειώσεις:  

 Δεν προσφέρεται φαγητό στο αεροπλάνο. 

 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να 

παραλειφθεί καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και 

κανονισμών.  

 Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο 

αν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών και με πληρωμή επιτόπου. 

 

 


