
 
 

 
 

 

 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΣΚΟΠΕΛΟ -  ΑΛΟΝΝΗΣΟ 

 

1η ΜΕΡΑ , KΥΡΙΑΚΗ , 23/08/20, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΟΛΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ .  

      Συγκέντρωση των εκδροµέων νωρίς το πρωί. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση. Με 
ενδιάµεση στάση στο δρόµο άφιξη στο λιµάνι του Βόλου. Επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και 
αναχώρηση στις 11:00 για τις Βόρειες Σποράδες και το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας , την 
Σκόπελο . Το πράσινο των πεύκων και των πυκνών δασών σµίγει µε το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας 
και του ουρανού δηµιουργώντας µία εικόνα απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς  που πραγµατικά θα 
σας µαγέψει . Άφιξη περίπου στις 14:30 µ.µ στo λιµάνι της Σκοπέλου , τη Γλώσσα  ο οποίος είναι  ο 
δεύτερος µεγαλύτερος οικισµός του νησιού . Βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού και είναι χτισµένη 
στο λόφο πάνω από το λιµάνι του Λουτρακίου µε υπέροχη θέα. Η Γλώσσα και η ευρύτερη περιοχή 
της είναι πλούσια σε πηγές και έχει πολλά ελαιόδεντρα, δαµασκηνιές και αµυγδαλιές. Ακολουθεί 
χρόνος ελεύθερος για βόλτα και φαγητό . Από εκεί θα αναχωρήσουµε για να  επισκεφτούµε το 
χωριό Νέο Κλήµα χτισµένο κάτω ακριβώς από το δάσος του Βαθιά στο βουνό ∆έλφη και δίπλα στη 
θάλασσα. Εδώ, σε αυτήν πευκόφυτη, µαγευτική περιοχή µε την πανέµορφη αµµουδιά του Χόβολου 
και τις υπέροχες αποχρώσεις των νερών της, θα απολαύσουµε τον  καφέ µας .Επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο  στην χώρα. Τακτοποίηση στα δωµάτια . ∆ιανυκτέρευση. 
. 
2η ΜΕΡΑ  , ∆ΕΥΤΕΡΑ , 24/08/20 ,  ΣΚΟΠΕΛΟΣ  . 

  Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για να γνωρίσουµε την Χώρα της Σκοπέλου  η 
οποία είναι µια από τις γραφικότερες πολιτείες της του Αιγαίου. Θα ξεκινήσουµε από τον 
παραδοσιακό επίσηµα χαρακτηρισµένο ως διατηρητέο οικισµό της Χώρας του νησιού µε τις 
πολυάριθµες εκκλησίες του και τα υπέροχα εκκλησιαστικά µνηµεία. Η περιήγηση στα πλακόστρωτα 
γραφικά σοκάκια της Χώρας και οι στολισµένες µε κάθε λογής λουλούδια αυλές, αποτελεί µοναδική 
εµπειρία. Θα δούµε το λαογραφικό µουσείο , το σπίτι του λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα , το 
µοναστήρι του Αγίου Ρηγίνου , την εκκλησία της Παναγιάς του Πύργου και το Ενετικό Κάστρο των 
Γκύζη.  Στη συνέχεια θα ακολουθήσει χρόνος ελεύθερος για φαγητό και ψώνια στα όµορφα µαγαζιά 
παραδοσιακής λαϊκής τέχνης µε χειροποίητα κεραµικά, κοσµήµατα, ρούχα αλλά και διακοσµητικά 
αντικείµενα. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο πούλµαν και  θα αναχωρήσουµε για την δηµοφιλή 
παραλία της Σκοπέλου, τον Πάνορµο, όπου εκεί θα παραµείνουµε για καφέ και µπάνιο. Ο 
Πάνορµος είναι ένας µεγάλος, απάνεµος κόλπος µε βοτσαλωτή ακτή και κρυστάλλινα νερά και 
πολλά εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ  ,  ΤΡΙΤΗ , 25/08/20 , ΣΚΟΠΕΛΟΣ –ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ . 

Πρωινό . Προαιρετική αναχώρηση για µια ηµερήσια κρουαζιέρα στην Αλόννησο. Πρώτη µας στάση 
είναι το Πατητήρι το λιµάνι της Αλοννήσου, όπου παραµένουµε για 2 ώρες.  Εκεί µπορεί κανείς να 
επισκεφτεί το µουσείο της Αλοννήσου και το κέντρο ενηµέρωσης για την προστασία της 
Μεσογειακής φώκιας.  Επιπλέον πραγµατοποιείται προαιρετική εκδροµή µε λεωφορείο στην Παλιά 
Χώρα του νησιού.   



Πρόκειται για ένα αµφιθεατρικό παραδοσιακό οικισµό που έχει διατηρηθεί αναλλοίωτος στον χρόνο 
και έχει αναδειχθεί ως το πλέον όµορφο αξιοθέατο του νησιού.  Κατόπιν, αναχωρούµε για την 
δεύτερη στάση µας, τον Άγιο ∆ηµήτριο, µια από τις πιο όµορφες και οργανωµένες παραλίες του 
νησιού για το πρώτο µπάνιο της ηµέρας και ατελείωτες βουτιές, για 2 ώρες. Επόµενη στάση µας και 
παραµονή επίσης 2 ωρών, θα έχουµε στον Λεφτό Γιαλό.  Πρόκειται για µια ακόµη υπέροχη και 
οργανωµένη παραλία για το δεύτερο µπάνιο µας της ηµέρας.  Στον Λεφτό Γιαλό θα βρείτε αρκετές 
ψαροταβέρνες για φαγητό, οι περισσότερες µάλιστα µε σπιτικό αλοννησιώτικο φαγητό  καθώς και 
ολόφρεσκα ψάρια από τα καίκια της περιοχής.  Κατόπιν κάνουµε µια βόλτα στο Θαλάσσιο Πάρκο 
και τα υπόλοιπα ερηµονήσια, Περιστέρα, ∆ύο Αδέρφια, Σκάντζουρα, Άγιος Γεώργιος και άλλα 
µικρότερα όπου στις ακτές και τα απόκρηµνα βράχια τους φωλιάζουν επίσης και σπάνια 
θαλασσοπούλια, όπως ο αιγαιόγλαρος, οι θαλασσοκόρακες, οι µύχοι, οι αρτέµιδες και οι απόδηµοι 
µαυροπετρίτες, καθώς και τα αγριοκάτσικα της περιοχής. Συνήθως στην διαδροµή συναντούµε 
δελφίνια, τα οποία φιλικά πλησιάζουµε µε το σκάφος και παίζουν γύρω από αυτό ή άλλες φορές µας 
συναγωνίζονται στην ταχύτητα, καθήµενα παραπλεύρως  της πλώρης µας. Σύντοµες στάσεις για 
ξενάγηση και φωτογραφίες από το σκάφος στα παραλιακά χωριά της Αλοννήσου, το 
Κοκκινόκαστρο, την Βότση, τα Καλαµάκια, τον Ρουσούµ Γιαλό και στις θαλάσσιες σπηλιές . 
Επιστροφή στο λιµάνι της Αλοννήσου . Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
µας για ξεκούραση . Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος . ∆ιανυκτέρευση .  
      
4η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/08/20 ,  ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΒΟΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
     Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο  για τα αναµνηστικά µας 
δώρα και τις τελευταίες µας βόλτες και φωτογραφίες στο νησί. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
λιµάνι της Σκοπέλου, από όπου θα πάρουµε το πλοίο της γραµµής για το Βόλο στις 13:45. Άφιξη 
στο λιµάνι του Βόλου στις 18:00 περίπου το απόγευµα , επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεση 
στάση στο δρόµο, επιστρέφουµε στην πόλη µας µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την 
υπέροχη εκδροµή µας. 
                       

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή τo συντοµότερo δυνατό  και θα έχετε ενηµέρωση από το 

πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους και για την 

επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 195  ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά µε πολυτελές , υπερυψωµένο , ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας , µε την 
πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονοµικής θέσης από Βόλο– Σκόπελο - Βόλο. 
-Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στη Σκόπελο, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας, µε πρωινό. 
-Τοπικό φόρο διαµονής. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του προγράµµατος   
 και τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Aσφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.∆ 339/11-9-96 ), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α.  
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκεδάσεως και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόµενο στο πρόγραµµα. 
- Κρουαζιέρα στην Αλόννησο .  
- ‘Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 

 
· *Για τυχόν καθυστερήσεις αναχωρήσεων των πλοίων ή αλλαγές δροµολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, 

το Pamvotis  Travel δεν φέρει καµιά ευθύνη. 
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