Σκύρος

5

ηµέρες

Ηµ/νίες Αναχώρησης
30/08
Προορισµοί
Θαλάσσιες σπηλιές - Χώρα - Βόρειο τµήµα - Νότιο τµήµα - Σκυριανά αλογάκια - Πεύκο

Πρόγραµµα
1η ΗΜΕΡΑ
Κύµη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύµη, όπου θα επιβιβαστούµε στο φέρι-µποτ µε προορισµό το λιµάνι της
Σκύρου Λιναριά. Γεύµα στα ταβερνάκια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Skiros Palace 4* ∆είπνο.

2η ΗΜΕΡΑ
Περίπλους νησιού - Θαλάσσιες σπηλιές
Πρωινό. Με καΐκι από τη Λιναριά προαιρετικά κάνουµε τον περίπλου του νησιού και επισκεπτόµαστε τις
θαλάσσιες σπηλιές. Θα ακολουθήσει ουζάκι µε µεζεδάκι, µπάνιο και γεύµα µε αστακοµακαρονάδες µέσα στο
καΐκι. Επιστροφή στη Λιναριά και µετάβαση στο παραθαλάσσιο Πεύκο για τον απογευµατινό µας καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.

3η ΗΜΕΡΑ
Χώρα - Βόρειο τµήµα - Μαγαζιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισµένη αµφιθεατρικά πάνω στο βράχο. Περιήγηση, επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς. Αναχώρηση για το βόρειο τµήµα, όπου θα δούµε την
Ατσίτσα. Επιστροφή στην περιοχή Μαγαζιά για γεύµα και µπάνιο.

4η ΗΜΕΡΑ
Νότιο τµήµα - Σκυριανά αλογάκια - Πεύκο
Πρωινό και περιήγηση στο νότιο τµήµα, µέχρι εκεί που µπορεί να φτάσει το πούλµαν, περνώντας από Καλαµίτσα.
Επίσκεψη στη φάρµα µε τα Σκυριανά αλογάκια. Μπάνιο στην παραλία του Πεύκου και γεύµα σε ταβέρνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.

5η ΗΜΕΡΑ
Σκύρος - Κύµη - Αθήνα
Πρωινό και χρόνος για µπάνιο. Μεταφορά στο λιµάνι όπου θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για την Κύµη. Άφιξη
στην Αθήνα.

Τιµές & Παροχές
Κόστος κατ' άτοµο µε πούλµαν, µε
ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
30/8 Smile Price
30/8

Ηµέρες

2κλινο

3ο άτοµο

1κλινο

1ο παιδί 4-12

5
5

295 €
325 €

195 €
215 €

360 €
396 €

140 €
154 €

Οι Smile τιµές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/7
Περιλαµβάνονται:

•
•
•
•
•
•

Εισιτήρια πλοίου Κύµη - Σκύρος - Κύµη
Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, µε πολυτελές πούλµαν της εταιρείας Panolympia
∆ιαµονή στο ξενοδοχείο Skiros Palace 4*
Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Αρχηγός/συνοδός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

∆εν περιλαµβάνονται:

•
•
•

Τα γεύµατα εκτός ξενοδοχείων
Η είσοδος σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα

Πληροφορίες
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

