
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ  ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

1η Ημέρα:  Αναχώρηση το πρωί για το Μαντούδι. Ενδιάμεσα 

θα έχουμε στάση για μπάνιο και φαγητό στα καταγάλανα νερά 

του Αιγαίου. Από το Μαντούδι αναχωρούμε στις 5 μ.μ. με 

κατεύθυνση τη Σκόπελο. Σε 1,5 ώρα φθάνουμε στο Βόρειο 

Λιμάνι του νησιού τη Γλώσσα. Από εκεί με το πούλμαν 

κατευθυνόμαστε στη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από 

το Κάστρο, με κατάλευκα σπίτια και πλακόστρωτα σοκάκια. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

Μεταφορά με κλιματιζόμενο 

πούλμαν 

Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια  

Τρία πρωινά  

Εισιτήρια πλοίων.  

Αρχηγός – Συνοδός.  

2η Ημέρα: Μετά το πρωινό θα κάνουμε το γύρο του νησιού. Θα γνωρίσουμε τη Γλώσσα, 

το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του νησιού με τα παραδοσιακά αρχοντόσπιτα και τα 

διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσκεψη στο Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου όπου 

έγιναν τα γυρίσματα του «Μάμα Μία». Συνεχίζουμε για την πανέμορφη παραλία Νέο 

Κλήμα όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και φαγητό. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το 

απόγευμα συνεχίζουμε την γνωριμία μας με την Χώρα της Σκοπέλου, στην οποία θα 

δούμε το όμορφο Λαογραφικό Μουσείο, το σπίτι του Λογοτέχνη Πάνου Νιρβάνα, το 

Μοναστήρι του Αγίου Ρηγίνου, την Εκκλησία της Παναγιάς του Πύργου και τέλος το 

Ενετικό Κάστρο των Γκύζη. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλόννησο και τις πύλες του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων.  Πρώτη μας στάση είναι το Πατητήρι το λιμάνι της 

Αλοννήσου, όπου μπορούμε να επισκεφθούμε το μουσείο της Αλοννήσου και το κέντρο 

ενημέρωσης για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας.  Προαιρετική εκδρομή με 

λεωφορείο στην Παλιά Χώρα.  Δεύτερη στάση θα έχουμε στον Άγιο Δημήτριο, μια από τις 

πιο όμορφες και οργανωμένες παραλίες του νησιού για το πρώτο μπάνιο της ημέρας. 

Επόμενη στάση στον Λεφτό Γιαλό. Παραμονή για μπάνιο & φαγητό. Κατόπιν κάνουμε μια 

βόλτα στο Θαλάσσιο Πάρκο & τα ερημονήσια, Περιστέρα, Σκάντζουρα κ.λπ. για να 

θαυμάσουμε τα δελφίνια, τα θαλασσοπούλια που φωλιάζουν στα απόκρημνα βράχια καθώς 

&  το βυθό από τη γυάλινη καρίνα του σκάφους.   

 

4η Ημέρα: Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Χώρα για τα τελευταία ψώνια και το μεσημέρι 

αναχώρηση από το λιμάνι της Χώρας για την επιστροφή μας στο Μαντούδι. Από εκεί με 

πούλμαν και με ενδιάμεσες στάσεις επιστρέφουμε στην Αθήνα.  

2 6  –  2 9  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  ‘ 1 9    

240€ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Εισόδους σε Μουσεία 

Αχθοφορικά & Φιλοδωρήματα.  

Φόρο διαμονής.  

Ότι αναφέρεται ως 

προαιρετικό 

 


