ΣΚΙΑΘΟΣ
2O2O

A' περίοδος
Low Season

01 - 15 Ιουλίου & 26 Αυγ. - 20 Σεπ.
Διανυκτερεύσεις:

3

4

7

Αναχωρήσεις
από Καβάλα - Δράμα

Πέμπτη - Κυριακή

Κυριακή - Πέμπτη

Πέμπτη - Πέμπτη &
Κυριακή - Κυριακή

Ενοικιαζόμενα δωμάτια*

130 €

150 €

210 €

140 €

160 €

220 €

145 €

165 €

225 €

165 €

190 €

265 €

Ververis house

170 €

195 €

270 €

Aretousa hotel

190 €

220 €

310 €

200 €

230 €

320 €

240 €

280 €

400 €

Rigas & Zoi
Katerina Pension
Lefteris Pension
Vaso Ntanika rooms
Sirios studios
Vogiatzis Rooms
Morfo hotel (με πρωινό)
Ino studios
Chrisomallis aparts
(4-6 άτομα)
Pelican’s house

Filoxenia hotel (με πρωινό)
Irida / Fiorella sea view (με πρωινό)
Avaton / Tomato (με πρωινό)
La Piscine hotel 5*
(με πρωινό)

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες.
* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας
θα γίνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα αναχώρησης.

• Έκπτωση 5% για διαμονή σε 3κλινα ή 4κλινα ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση εφόσον μένουν
μαζί με τους γονείς τους ή συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
• Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του πακέτου.
• Δυνατότητα επιλογής μόνο μεταφοράς στη Σκιάθο ( λεωφορείο - καράβι ) με κόστος 90€ το άτομο.
• Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Αχιλλείου έχετε έκπτωση 50€
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 70€ το άτομο στις παραπάνω τιμές
ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
•

ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: +10€ επί της τιμής

• ΣΕΡΡΕΣ: -10€ επί της τιμής
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ: -30€ επί της τιμής
• ΛΑΡΙΣΑ: -40€ επί της τιμής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΕΣ ΤΩΝ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ!

B' περίοδος
High Season

16 Ιουλ. - 25 Αυγ.
Διανυκτερεύσεις:

3

4

7

Αναχωρήσεις
από Καβάλα - Δράμα

Πέμπτη - Κυριακή

Κυριακή - Πέμπτη

Πέμπτη - Πέμπτη &
Κυριακή - Κυριακή

Ενοικιαζόμενα δωμάτια*

155 €

180 €

255 €

165 €

190 €

265 €

180 €

205 €

280 €

195 €

225 €

315 €

Ververis house

200 €

230 €

320 €

Aretousa hotel

210 €

245 €

350 €

240 €

280 €

400 €

295 €

360 €

555 €

Rigas & Zoi
Katerina Pension
Lefteris Pension
Vaso Ntanika rooms
Sirios studios
Vogiatzis Rooms
Morfo hotel (με πρωινό)
Ino studios
Chrisomallis aparts
(4-6 άτομα)
Pelican’s house

Filoxenia hotel (με πρωινό)
Irida / Fiorella sea view (με πρωινό)
Avaton / Tomato (με πρωινό)
La Piscine hotel 5*
(με πρωινό)

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες.
* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας
θα γίνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα αναχώρησης.

• Έκπτωση 5% για διαμονή σε 3κλινα ή 4κλινα ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση εφόσον μένουν
μαζί με τους γονείς τους ή συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
• Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του πακέτου.
• Δυνατότητα επιλογής μόνο μεταφοράς στη Σκιάθο ( λεωφορείο - καράβι ) με κόστος 90€ το άτομο.
• Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Αχιλλείου έχετε έκπτωση 50€
• Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 70€ το άτομο στις παραπάνω τιμές
ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
•

ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: +10€ επί της τιμής

• ΣΕΡΡΕΣ: -10€ επί της τιμής
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ: -30€ επί της τιμής
• ΛΑΡΙΣΑ: -40€ επί της τιμής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΕΣ ΤΩΝ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ!

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δωρεάν ακύρωση
μέχρι 7 μέρες πριν
την αναχώρηση για
οποιοδήποτε λόγο

Επιστροφή 100% των
χρημάτων σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής
λόγω ανωτέρας βίας
(όπως ο covid - 19)

Δωρεάν ταξιδιωτική
ασφάλιση με πλήρη
υγειονομική περίθαλψη
(σε συνεργασία με τη
Generalli Hellas)

Τιμές ενοικίασης Auto-Moto
Τύπος οχήματος - ημέρες (24ωρα)

3

4

7

Αυτοκίνητο Α’ Κατηγορίας (1000 cc)

120€

160€

280€

ATV – Γουρούνα (250cc)

120€

160€

280€

MOTO (125cc)

75€

95€

155€

• Η μέρα ενοικίασης κάθε οχήματος διαρκεί 24 ώρες οπότε πρέπει να παραδώσετε το όχημα την ίδια ώρα που

το παραλάβατε ώστε να μη χρεωθείτε έξτρα χρήματα.
• Οι παραπάνω τιμές ισχύουν την High Season ενώ για την Low Season θα υπάρχει έκπτωση 20% ανάλογα με
την περίοδο και κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο μας.
• Επίσης, στην ενοικίαση περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια οχήματος ενώ όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει
έξτρα μικτή ασφάλεια σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.
To γραφείο μας έχει προγραμματίσει αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα για όλο το
καλοκαίρι από Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λάρισα και Σέρρες για Σκιάθο.
Τα λεωφορεία μας θα αναχωρούν από τις παραπάνω πόλεις με προορισμό το λιμάνι του
Αχιλλείου. Τα δρομολόγια του πλοίου μας για Σκιάθο είναι:
• Αναχώρηση από Αχίλλειο στις 09:00 με άφιξη στη Σκιάθο στις 11:30
• Αναχώρηση από Σκιάθο στις 15:30 με άφιξη στο Αχίλλειο στις 18:00

•
•
•
•
•
•

Μεταφορά με λεωφορείο από την πόλη σας στο λιμάνι με επιστροφή
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Σκιάθο με επιστροφή με την Elisabet cruises
Διαμονή με ή χωρίς πρωινό στο ξενοδοχείο/ πανσιόν της επιλογής σας
Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια & αστικής ευθύνης ( tour operator )
Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του νησιού ( εστιατόρια, ταβέρνες -ουζερί,
γυράδικα, κρεπερί, cafe, beach bar, club κ.ά. ) με το νέο L.A. passport!

Τα σημεία επιβίβασης των εκδρομέων στα τουριστικά µας λεωφορεία είναι τα εξής:
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ KΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ώρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

23:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΣΠΑΘΙ)

23:45

ΞΑΝΘΗ (ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ)

00:30

ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

00:30

ΚΑΒΑΛΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)

01:30

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΟ)

02:15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

04:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ6ΟΝΙΑ)

04:15

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

05:15

ΛΑΡΙΣΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

06:15

ΛΑΡΙΣΑ (ΝΙΑΒΗΣ)

06:45

ΛΙΜΑΝΙ (ΑΧΙΛΛΕΙΟ)

08:30

L.A. Passport είναι το “διαβατήριό” σου για τη Σκιάθο.
Μ’ αυτό μπορείς να απολαύσεις τα καλύτερα στο νησί με μειωμένες τιμές και
προσφορές. Παράλληλα είναι πολύ μικρό κι έτσι μπορείς να το έχεις πάντα μαζί
σου και να κερδίζεις συνέχεια!
Το L.A. Passport παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες του γραφείου μας.
Είτε κλείσεις μαζί μας απλά τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια, είτε ολόκληρο το
πακέτο των διακοπών σου.

δώρο

Με κάθε κράτηση όλοι οι εκδρομείς µας θα πάρουν δωροεπιταγή 10€ για τη χειμερινή
µας εκδρομή στο Μπάνσκο, το πιο διάσημο χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων.

Προαιρετικές εκδρομές – κρουαζιέρες:
•Ημερήσια κρουαζιέρα με γύρο του νησιού η οποία περιλαμβάνει
στάσεις στις πιο γνωστές παραλίες του νησιού όπως είναι και τα
διάσημα Λαλάρια, το Κάστρο, οι Σπηλιές, ο Τσουγκριάς ενώ γίνεται
και στάση για φαγητό στον Κατηγιώργη (Πήλιο).
Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το ευνοούν
οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Η αναχώρηση
γίνεται καθημερινά στις 10:00 από το παλιό λιμάνι (απέναντι από
το Goldﬁsh cafe).
Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό λιμάνι.
Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 15€ το άτομο για τους
ενήλικες και 12€ για τα παιδιά έως 12 ετών.

•Ημερήσια κρουαζιέρα στα Λαλάρια και στη Σκόπελο με επίσκεψη
τόσο στη διάσημη παραλία Mamma Mia όσο και στην παραλία της
Καστάνης ή της Μηλιάς για μπάνιο και φαγητό.
Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το ευνοούν
οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Η αναχώρηση
γίνεται στις 10:00 από το παλιό λιμάνι (απέναντι από το Goldﬁsh
cafe).
Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό λιμάνι.
Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 20€ το άτομο για τους
ενήλικες και 17€ για τα παιδιά έως 12 ετών.

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η προ-κράτηση και πληρωμή στο
λεωφορείο καθώς λόγω των πρωτοκόλλων που ισχύουν στις
μεταφορές υπάρχει περιορισμένη πληρότητα και στα καραβάκια
που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες.
Σημειώσεις – Παρατηρήσεις:

• Τα τρίκλινα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν έξτρα κρεβάτι ή καναπέ –
κρεβάτι ενώ στα τετράκλινα δωμάτια έχει προστεθεί και ράντζο.

• Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και air condition.
• Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται μέσα στο νησί και είναι ελεγμένα από το γραφείο μας
όσον αφορά την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες τους.

• City Tax: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το φόρο διαμονής ο οποίος πληρώνεται επί τόπου στα
ξενοδοχεία και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία. Αναλυτικά ο φόρος διαμονής ανέρχεται
στα 4€ ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, στα 3€ στα ξενοδοχεία 4
αστέρων, στο 1,5€ στα ξενοδοχεία 3 αστέρων και στα 0,50€ στα ξενοδοχεία 1 έως 2 αστέρων καθώς
και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

• 9ετής εμπειρία στο συγκεκριμένο προορισμό με εκατοντάδες πελάτες
• Γνώση και εξειδίκευση από έμπειρους και νέους αρχηγούς που ταξιδεύουν μαζί σας
• Κεντρικά και καθαρά ξενοδοχεία / δωμάτια (με ξεχωριστό μπάνιο)
• Εγγυημένες αναχωρήσεις όλων των εκδρομών για όλη τη σεζόν
• Επιβίβαση εκδρομέων από 10 διαφορετικές πόλεις ώστε να εξυπηρετούμε τους εκδρομείς
τόσο από Αθήνα – Λαμία όσο και από τη Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα

• Προαιρετικές εκδρομές - περιηγήσεις με κρουαζιέρες τόσο στα Λαλάρια, το γύρο του
νησιού αλλά και στη μαγευτική Σκόπελο και την Αλόννησο.

• L.A. passport με προσφορές και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του νησιού

Τρόποι κράτησης πακέτου
Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2312 318 880, 2310 260 986 & 697 150 5677
Μέσω των ιστοσελίδων μας www.latravel.gr & www.gotoskiathos.com
Με επίσκεψη στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 36, 4ος όροφος)
Με επίσκεψη σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα γραφεία σε όλη την Ελλάδα
(Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)

Τρόποι πληρωμής πακέτου
Με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς:
Εθνική τράπεζα, 212/007139-03
IBAN GR4201102120000021200713903
Δικαιούχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε
Τράπεζα Πειραιώς, 6215147358413
ΙΒΑΝ GR6301712150006215147358413
Δικαιούχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε
Τράπεζα Eurobank, 0026.0690.41.0201406798
ΙΒΑΝ GR2902606900000410201406798
Δικαιούχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε
Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (στα κεντρικά μας γραφεία)
Με μετρητά (στα κεντρικά μας γραφεία)

www.latravel.gr

