
 
 

 

 
4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΚΟΠΕΛΟ -  ΑΛΟΝΝΗΣΟ – ΣΚΙΑΘΟΣ 
 

1η ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 13/08/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΟΛΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ .  
      Συγκέντρωση των εκδρομέων και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση στις 10:00 το 
πρωί από την Ακαδημία. Με ενδιάμεση στάση στο δρόμο άφιξη στο λιμάνι του Βόλου όπου θα 
παραμείνουμε για φαγητό . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και αναχώρηση 
στις 18:00 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 21:15 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. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο  στην χώρα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια . Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για βόλτα και φαγητό. 
Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ  , ΣΑΒΒΑΤΟ , 14/08/21 ,  ΣΚΟΠΕΛΟΣ  . 
 Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και  αναχώρηση για την δημοφιλή παραλία της Σκοπέλου, 
τον Πάνορμο, όπου εκεί θα παραμείνουμε για καφέ , για μπάνιο και για φαγητό. Ο Πάνορμος 
είναι ένας μεγάλος, απάνεμος κόλπος με βοτσαλωτή ακτή και κρυστάλλινα νερά και πολλά 
εστιατόρια. Στην συνέχεια αναχώρηση για ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας .Το απόγευμα θα 
συναντήσουμε τον τοπικό συνοδό για να γνωρίσουμε την Χώρα της Σκοπέλου η οποία είναι 
μια από τις γραφικότερες πολιτείες 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. Αρχικά θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
της Παναγίας του Πύργου , το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και το Ενετικό κάστρο των Γκύζη. 
Στην συνέχεια κατηφορίζοντας από τα πολλά σκαλοπάτια, θα συναντήσετε πολλά εκκλησάκια 
, από τα πιο παλιά της Χώρας, σταματώντας κάθε τόσο για να θαυμάσετε την μοναδική θέα 
και την υπέροχη αρχιτεκτονική εν γένει των σπιτιών του οικισμού. Η περιήγηση στα 
πλακόστρωτα γραφικά σοκάκια της Χώρας και οι στολισμένες με κάθε λογής λουλούδια αυλές, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία. Θα συναντήσουμε επίσης το λαογραφικό μουσείο το οποίο δεν 
λειτουργεί για το κοινό ,το αρχοντικό Βακράτσα το οποίο έχει κάποια από τα εκθέματα του 
λαογραφικού μουσείου και το σπίτι του λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα . 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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

 
3η ΜΕΡΑ  , ΚΥΡΙΑΚΗ , 15/08/21 , ΣΚΟΠΕΛΟΣ –ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ . 
Πρωινό. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο αφήνοντας τις αποσκευές στη ρεσεψιόν και  
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 Δημήτριο, 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, Δύο 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 Σκοπέλου . Επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση . Ακολουθεί 
ελεύθερος χρόνος . Διανυκτέρευση .  
      
4η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 16/08/21 ,  ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΣΚΙΑΘΟΣ - 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 την Σκιάθο στις 
11:20. Άφιξη στην Σκιάθο γύρω στις 13:50. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τις 
Κουκουναριές όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό και όποιος επιθυμεί για μπάνιο. Το 
απόγευμα επιστροφή στη χώρα της Σκιάθου όπου θα συναντήσουμε την τοπική συνοδό για 
περιήγηση στα γραφικά σοκάκια όπου σε ένα από αυτά, το σπίτι του Παπαδιαμάντη απέριττο 
και σοβαρό απείραχτο από το πέρασμα του χρόνου θυμίζει κάτι άλλες εποχές για τις οποίες 
έγραφε τότε ο μεγάλος πεζογράφος. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στο 
υπέροχο νησί των Βόρειων Σποράδων. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και 
αναχώρηση για το λιμάνι του Βόλου στις 22:15 με άφιξη γύρω στις 00:40 . Επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για να επιστρέψουμε  στην πόλη μας με έντονες εντυπώσεις και 
αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
                       

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
         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, Σκόπελο – Σκιάθο και Σκιάθο - Βόλο. 
-Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στη Σκόπελο, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του γραφείου μας, με πρωινό. (Hotel 
Dionyssos 13+14/8/21 & Hotel Amalia 15/8/21) 
-Τοπικό φόρο διαμονής. 
-Τοπικός συνοδός στην Σκόπελο και στη Σκιάθο για την περιήγηση της χώρας βάση του προγράμματος  
. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Aσφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-9-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α.  

           ΔΕΝ 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. 

 

                              Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού     
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 



  


