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3ΗΜΕΡΗ SUPER ΑΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΕ !!!ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! 

 

Αναχώρηση: 16/09/22 

      Επιστροφή:  18/09/22 

ΣΚΥΡΟΣ « ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΗ» 

Ένα σούπερ 3ήμερο στο νησί των αντιθέσεων που θα σας εκπλήξει 
με τις ομορφιές του αλλά και με την διατήρηση της αρχαίας 

παράδοσής του με διαμονή στο πολύ καλό 4* SKIROS PALACE 
HOTEL ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΠΝΑ – SUPER ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η : Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 04:00 νυχτερινή για Κόρινθο – Αττική οδό – Αθηνών 
Λαμίας – Χαλκίδα – Αμάρυνθο – Αλιβέρι – Κύμη με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν. Άφιξη στην Κύμη 
και στην συνέχεια επιβίβαση στο F/boat και απόπλους 12:00. Μετά από ταξίδι μιάμισης ώρας περίπου 

φτάνουμε στην Λιναριά, το λιμάνι της Σκύρου. Αποβίβαση και αναχώρηση για το ξεν/χείο μας SKIROS 
PALACE στην περιοχή Γυρίσματα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, φαγητό, ξεκούραση, μπάνιο. Αργά το 

απόγευμα θα πάμε στον Κάβο να πιούμε καφέ και να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Στην συνέχεια 

βραδινή βόλτα στην όμορφη Χώρα της Σκύρου. Επιστροφή στο ξεν/χείο, διαν/ση. 
 

Ημέρα 2η: Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση και εξερεύνηση του νησιού. Θα φτάσουμε μέχρι το 
οροπέδιο του Άρη και τον Βουκεφάλα. Στη διαδρομή μας αν είμαστε τυχεροί ίσως δούμε τα περίφημα 

Σκυριανά αλογάκια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια πλευρά του νησιού τη Μερόη και 
την Ατσίτσα. Μπάνιο και φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Ξεκούραση και το βραδάκι μετά το δείπνο τελευταία βόλτα στη Χώρα, διαν/ση. 
 

Ημέρα 3η: Πρωινό και ώρα 08:00 ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το όμορφη Χώρα της Σκύρου. Θα 
ανηφορίσουμε μέχρι το Κάστρο και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου το οποίο θα επισκεφθούμε , θα 

θαυμάσουμε την υπέροχη θέα προς τη Χώρα και θα βγάλουμε φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα σοκάκια της Χώρας για να βρεθούμε στη πλατεία της αιώνιας ποίησης με το 

άγαλμα του Ρούμπερτ Μπρούκ,  θα επισκεφθούμε το μουσείο Φαλτάϊτς και το αρχαιολογικό. Σύντομη 
επίσκεψη σε εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών και χρόνος για φαγητό. Στην συνέχεια επιβίβαση στο 
F/B και ώρα 13:00 αναχώρηση για το λιμάνι της Κύμης. Αποβίβαση. Χρόνος για μπάνιο και φαγητό. 

Το απογευματάκι για επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεσες στάση για καφέ και ξεκούραση. 

http://www.georgadastravel.gr/


Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος οροφος) ΠΑΤΡΑ 
ΤΗΛ : 2610221947 & 274807 SITE: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 

         

Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος αν το κρίνει σκόπιμο χωρίς 

παραλήψεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μέσα στο πούλμαν η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν 

ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και 

όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό περιβάλλον. 

!!!SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε 

δίκλινο δωμάτιο : 215,oo€ 

Μονόκλινο μόνο κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο επιπλέον επιβάρυνση : 50,oo€ 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Όλες τις μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν που θα περάσει μαζί στο νησί 
 Εισιτήρια πλοίου επιβατών και πούλμαν Κύμη – Σκύρος - Κύμη 

 Δύο (2) διαν/σεις στο 4* SKIROS PALACE  
 Ημιδιατροφή (2 πρωινά + 2 φαγητά - δείπνα) 
 Ποτά κατά τη διάρκεια του δείπνου - φαγητού (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) 

 Τοπικό ξεναγό στο νησί 
 Συνοδός γραφείου  

 Φ.Π.Α 24% 

Δεν περιλαμβάνει :  Εισόδους μουσείων , χώρων, τον φόρο διαμονής του ξεν/χείο 3,οο € ανά δωμάτιο ανά 

διαν/ση που πληρώνεται απευθείας στο κατάλυμα,  οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικώς ότι 

ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 
διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : Η επικύρωση των θέσεων γίνεται 

μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 70,οο€  κατ' άτομο έως 26/8/22 .  Η 
εξόφληση θα πρέπει να γίνει  είτε με μετρητά είτε με χρεωστική - πιστωτική 
κάρτα έως 10/9/22 υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό 

κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προ εξοφλημένα . 

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις  μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη ημερομηνία  
διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να 
κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων και των εισιτηρίων με χρήματα.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία και οι ναυτιλιακές εταιρείες προπληρώνονται από το γραφείο και 
δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( όπως υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 
ακύρωσης :  

1. Για ακύρωση από 1/9 έως 7/9/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 80,οο€ κατ’ άτομο 
2. Για ακύρωση από 8/9/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 

100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό 

συμμετοχής της εκδρομής εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο. 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα χωρίς επιφύλαξη την 
αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια και σας 
συνιστούμε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή στο site μας www.georgadastravel.gr ώστε να είστε γνώστες του τι 
ισχύει με βάση την τουριστική νομοθεσία. 

http://www.georgadastravel.gr/

