
Δρομολόγια πλοίου PROTEUS - ANES FERRIES

Βόλος - Σκιάθος 08:15 – 11:00 Σκιάθος - Βόλος 20:15 – 23:00 

 
Σημειώσεις : 

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

Αναχωρήσεις λεωφορείων για το λιμάνι του Βόλου 

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 01.30

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 02.15

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & Βενιζέλου 03:45

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 04.00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04:45

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 05:45
 

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 12ε ανά διαδρομή.  

 

ΣΚΙΑΘΟΣ 3ΗΜΕΡΕΣ  
Ειδικές τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω 

19 - 21/6

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

τετράκλινο

ZOIS & NOPIS

Δωμάτια στη χώρα, με σύντομη 
πρόσβαση με τα πόδια στην κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Διαθέτουν AC,TV και 
ψυγείο

- 75 69 69

SOFIA’S HOUSE 

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια είναι δίχωρα 
και έχουν κουζίνα, AC, TV, ψυγείο και 

ανεμιστήρα οροφής.

- 85 79 75

RANIA STUDIOS

Βρίσκονται στη χώρα μόλις 350μ από το 
λιμάνι και 12λεπτά με τα πόδια από την 

παραλία Μεγάλη Άμμος. Τα δωμάτια έχουν 
κουζίνα, AC, TV, στεγνωτήρα μαλλιών, 

ψυγείο και μπαλκόνι.

- 89 85 79

LENA’S HOUSE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 
ψυγείο ενώ υπάρχει δυνατότητα χρήσης 

κουζίνας.

- 99 95 89

STELLINA 2*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 800μ από 
την χώρα και διαθέτει μια πανέμορφη 
πισίνα και μεγάλους κοινόχρηστους 

χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν AC,TV και 
ψυγείο. Το πρωινό σερβίρεται δίπλα στην 
πισίνα και τους καταπράσινους κήπους.

Πρωινό

Τιμή για 6 άτομα 125

Τιμή για 5 άτομα 135

Τιμή για 4 άτομα 150

MARLTON 2*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν AC, TV 
και ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και 

πισίνα.

Πρωινό 119 109 109

LA PISCINE 5*

Αποτελεί από τις πιο κουρυφαίες επιλογές 
για μια πολυτελή διαμονή. Βρίσκεται στην 

καρδιά της χώρας της Σκιάθου, στην 
κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
έχουν AC, TV και ψυγείο. Διαθέτει χώρο 

πρωινού και πισίνα.

Πρωινό 189 175 169

SKIATHOS PALACE 4*
Modern Room Θέα βουνό

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

219

παιδί έως 12 ετών

65

-

SKIATHOS PALACE 4*
Modern Room Θέα θάλασσα

275 -

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 20Ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα : ΙΧ 1000cc - 65ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 39ε, ATV (γουρούνα)  - 59ε 

- Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed). 
- Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής (βρείτε τους στο athoshellas.gr ή 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).  



ΣΚΙΑΘΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ  
Ειδικές τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω 

18 - 21/6

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

τετράκλινο

ZOIS & NOPIS

Δωμάτια στη χώρα, με σύντομη 
πρόσβαση με τα πόδια στην κεντρική 

οδό Παπαδιαμάντη. Διαθέτουν AC,TV και 
ψυγείο

- 89 85 80

SOFIA’S HOUSE 

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια είναι δίχωρα 
και έχουν κουζίνα, AC, TV, ψυγείο και 

ανεμιστήρα οροφής.

- 95 89 85

RANIA STUDIOS

Βρίσκονται στη χώρα μόλις 350μ από το 
λιμάνι και 12λεπτά με τα πόδια από την 

παραλία Μεγάλη Άμμος. Τα δωμάτια έχουν 
κουζίνα, AC, TV, στεγνωτήρα μαλλιών, 

ψυγείο και μπαλκόνι.

- 99 95 89

LENA’S HOUSE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν AC, TV, 
ψυγείο ενώ υπάρχει δυνατότητα χρήσης 

κουζίνας.

- 105 99 95

STELLINA 2*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 800μ από 
την χώρα και διαθέτει μια πανέμορφη 
πισίνα και μεγάλους κοινόχρηστους 

χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν AC,TV και 
ψυγείο. Το πρωινό σερβίρεται δίπλα στην 
πισίνα και τους καταπράσινους κήπους.

Πρωινό

Τιμή για 6 άτομα 125

Τιμή για 5 άτομα 135

Τιμή για 4 άτομα 150

MARLTON 2*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια έχουν AC, TV 
και ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και 

πισίνα.

Πρωινό 135 129 125

LA PISCINE 5*

Αποτελεί από τις πιο κουρυφαίες επιλογές 
για μια πολυτελή διαμονή. Βρίσκεται στην 

καρδιά της χώρας της Σκιάθου, στην 
κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα δωμάτια 
έχουν AC, TV και ψυγείο. Διαθέτει χώρο 

πρωινού και πισίνα.

Πρωινό 245 229 225

SKIATHOS PALACE 4*
Modern Room Θέα βουνό

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

289

παιδί έως 12 ετών

65

-

SKIATHOS PALACE 4*
Modern Room Θέα θάλασσα

309 -

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 20Ε.
Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα : ΙΧ 1000cc - 85ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 49ε, ATV (γουρούνα)  - 65ε  

- Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed). 
- Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής (βρείτε τους στο athoshellas.gr ή 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).  


