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ΣΚΥΡΟΣ (Γύρος του νησιού) 

3 ΗΜΕΡΕΣ 

01 - 03/10/21 

 

Πρόγραμμα 

 1η μέρα ΑΘΗΝΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ 

Αναχώρηση το πρωί για Κύμη με ενδιάμεση στάση στην Ερέτρια. Επιβίβαση στο πλοίο  και απόπλους για στην 

Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου. Μετάβαση στον οικισμό Μαγαζιά όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και 

γεύμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το νότιο 

νησί με την ιδιαίτερη βλάστηση  Επιστροφή στο ξενοδοχείο Δείπνο. Και το βράδυ μετάβαση στην Χώρα για μία πρώτη 

γνωριμία και βόλτες στα γραφικά της σοκάκια, γιατί όχι και κάποιο ποτό στα όμορφα μπαράκια. 

 2η μέρα ΑΤΣΙΤΣΑ-ΧΩΡΑ-ΠΑΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΜΑΓΑΖΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περίπου ώρα 09:00 αναχώρηση για την ΧΩΡΑ, όπου θα επισκεφθούμε την μονή του Αγίου 

Γεωργίου που είναι εξωχώρια του Άθως και το Αρχαιολογικό Μουσείο στον οικισμό Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από 

τη Χώρα, με την αμμουδερή παραλία θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την 

παλιά χώρα της Σκύρου, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές λόφου, στη σκιά ενός Μεσαιωνικού κάστρου, με τα 

παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Επιστροφή, στο ξενοδοχείο, δείπνο, 

διανυκτέρευση. 
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 3η μέρα ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ-ΠΕΥΚΟ-ΛΙΝΑΡΙΑ-ΚΥΜΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το βόρειο μέρος του νησιού, με τα πυκνά πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν 

μέχρι τη θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια, μικρά εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια 

ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο 

με πολλούς γραφικούς κολπίσκους, κλείνουμε την επίσκεψη μας στο νησί και συνεχίζουμε για Φαλνταένα όπου 

μπορούμε να αγοράσουμε παραδοσιακά Σκυριανά γλυκίσματα στην παραλία Αχερούνες  θα έχουμε χρόνο για ένα 

τελευταίο μπάνιο στο νησί και γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στο λιμάνι Λιναριά, επιβίβαση στο F/B και απόπλους 

για Κύμη. Στάση στη Χαλκίδα και καταλήγουμε το βράδυ στην Αθήνα. 

 

Τιμή συμμετοχής: 150€ 

Επιβάρυνση μονοκλίνου: 40€ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν 

 Περιηγήσεις/ξεναγήσεις 

 Συνοδός του γραφείου 

 Τοπικός ξεναγός 

 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 4* 

 2 πρωινά σε μπουφέ και 2 βραδινά (ημιδιατροφή) 

 Κρασί, μπύρα και αναψυκτικά στην διάρκεια των δείπνων 

 Εισιτήρια πλοίου ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ-ΚΥΜΗ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ο,τιδήποτε αναφέρεται ως 

προαιρετικό Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο   
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