
                                    
 
                                 
                                                

           ΣΚΥΡΟΣ
 

Στη Σκύρο έζησαν μυθικοί ήρωες όπως ο Λυκομήδης, ο 
Θησέας, ο Αχιλλέας και ο Νεοπτόλεμος. Μέσα στους αιώνες 
πέρασαν από το νησί πάμπολοι κατακτητές αφήνοντας την 

παρακαταθήκη τους στις τέχνες, τα ήθη και έθιμα του νησιού 
 

 
1η ημέρα Δευτέρα: Θεσσαλονίκη-Κύμη-Σκύρος 

 
Αναχώρηση το πρωί από την Καλαμαριά και ακολουθώντας τους οδικούς άξονες Β.Όλγας και Εγνατίας για παραλαβή επιβατών θα 
κατευθυνθούμε μέσω Χαλκίδας στο λιμάνι της Κύμης. Μετά από ένα άνετο ταξίδι με αρκετές στάσεις θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
«Αχιλλέας» για τη Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο Skiros Palace 4**** τοποθετημένο πάνω στην 
υπέροχη παραλία «Γυρίσματα». Δείπνο, διανυκτέρευση  
 

2η ημέρα Τρίτη: Χώρα Σκύρου -Γύρος Βορείου τμήματος Σκύρου 

 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το καστρομονάστηρο του Αγίου Γεωργίου που ιδρύθηκε από το Νικηφόρο Φωκά το 962μ.Χ και που 
για 800 χρόνια ήταν το σημαντικότερο προσκύνημα του Αιγαίου. Στη συνέχεια θα κάνουμε τη Βυζαντινή βόλτα της  χώρας και θα 
καταλήξουμε στην πλατεία της «Αιώνιας ποίησης» που είναι αφιερωμένη στον Άγγλο ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ ο οποίος έχασε τη 
ζωή του κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και ετάφη  σε έναν ελαιώνα στο νότιο τμήμα της Σκύρου. Εκεί βρίσκονται το Αρχαιολογικό 
μουσείο και το Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Μάνου Φαλτάιτς. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση 
και ελεύθερο χρόνο για μπάνιο στην υπέροχη παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας 
στη βόρεια πλευρά του νησιού όπου θα καταλήξουμε επάνω από τον Πεύκο και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι του «Αγ. Παντελέμωνα» 
για να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα καθώς ο ήλιος θα δύει. Μην ξεχάσετε να πάρετε τη φωτογραφική σας μηχανή! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 
 

3η ημέρα Τετάρτη: Νότιο τμήμα Σκύρου-Μπάνιο στην Καλαμίτσα- Φάρμα με Σκυριανά αλογάκια 

 
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση στο νότιο τμήμα του νησιού με την εντελώς διαφορετική γεωμορφία και σπάνιας ομορφιάς 
βλάστηση των «μπονσάι» και του Σκυριανού σφενταμιού. Θα κάνουμε μπάνιο στην υπέροχη παραλία της Καλαμίτσας και έπειτα θα 
επισκεφθούμε μια φάρμα με τα γνωστά βραχύσωμα Σκυριανά αλογάκια εφόσον ο ιδιοκτήτης τα έχει διαθέσιμα. Έπειτα θα 
γευματίσουμε σε κάποια τοπική ταβέρνα και θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα μπορούμε να κάνουμε μια 
βόλτα στη γραφική χώρα της Σκύρου και να απολαύσουμε έναν καφέ ή ένα ποτό στη γραφική κεντρική πλατεία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 
 

4η ημέρα Πέμπτη: Ολοήμερη κρουαζιέρα στο νότιο τμήμα με μπάνιο στο Σαρακήνικο 

 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Πεύκο για την προαιρετική κρουαζιέρα στο νησί Σαρακήνικο. Η κρουαζιέρα ξεκινάει στις 10:30 για τη 
νότια πλευρά του νησιού με τους απόκρημνους και επιβλητικούς βράχους. Γύρω στη 13:00 θα φτάσουμε στις περίφημες θαλάσσιες 
σπηλιές Διατρυπτή και Πεντεκάλη όπου θα έχουμε την ευκαιρία για 20 λεπτά να βουτήξουμε στα καταγάλανα νερά. Το σκάφος θα 
αποπλεύσει με πλώρη το νησάκι Σαρακήνικο όπου θα δέσει στον καταπληκτικό του όρμο με τα διάφανα νερά. Εδώ θα μείνουμε για 
2 ώρες όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ξανά μπάνιο, να εξερευνήσουμε την περίφημη ακτή ή να απολαύσουμε έναν καφέ 
στο μπαρ του πλοίου. ‘Έπειτα θα αναχωρήσουμε και μετά από μια σύντομη διαδρομή θα επιστρέψουμε στο Πεύκο περίπου στις 18:00. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 
  

5η ημέρα Παρασκευή: Σκύρος-Κύμη-Θεσσαλονίκη 

 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμανάκι της Λιναριάς όπου θα πάρουμε το πλοίο για Κύμη. Άφιξη στην Κύμη και  συνεχίζουμε με τις 
απαραίτητες στάσεις για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη νωρίς το βράδι. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 

 
 
 

Αναχωρήσεις Ιουνίου 
 
• 20/06 

• 27/06 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

• Μεταφορά  με πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό 

• Διαμονή στο Skiros Palace 4**** με ημιδιατροφή και δωρεάν απεριόριστα ποτά 

• Ξενάγηση βάσει προγράμματος 

• 4πρωινα + 4 δείπνα σε πλούσιο μπουφέ με δωρεάν απεριόριστα κρασί, αναψυκτικά και μπύρα 

• Εισιτήρια πλοίου Κύμη-Σκύρος-Κύμη  

• Εισιτήριο πλοίου για το λεωφορείο και οδηγό 

• Φόρος διαμονής       

• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας      

• ΦΠΑ 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται  
 

• Τα εισιτήρια εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
• Η ολοήμερη κρουαζιέρα στο Σαρακήνικο (30€ με φαγητό) 

 
 
 

Τιμή κατ’άτομο σε  

δίκλινο        320€ 

μόνοκλινο  390€ 

τρίκλινο       295€ 
 


