Β' περίοδος
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Τρεις ( 3 ) Τέσσερις ( 4 )
Επτά ( 7 )
16 Ιουλίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
Νύχτες
Νύχτες
Νύχτες
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΜΙΑ
Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις 20 Aυγούστου
Συνεργαζόμενα ξενοδοχεία – Κάθε Πέμπτη Κάθε Κυριακή Κάθε Πέμπτη
ενοικιαζόμενα δωμάτια
πρωί
πρωί
και Κυριακή
πρωί
( μέσα στη Σκιάθο )

Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Rania's house
Rigas & Zoi rooms
Katerina pension
Voula's house
Vaso Ntanika rooms
Manto pension
Γκαρσονιέρα Ματούλα
Ινώ studio
Μεζονέτα Χαραλαμπία
Butterfly pension
Avocado pension
Pineapple pension
Morfo hotel
Aretousa hotel
Stellina hotel

160€
165€
165€
165€
165€
180€
180€
180€
195€
210€
220€
220€
220€
250€
250€
250€

185€
190€
190€
190€
190€
210€
210€
210€
230€
250€
260€
260€
260€
300€
300€
300€

260€
265€
265€
265€
265€
300€
300€
300€
335€
370€
380€
380€
380€
450€
450€
450€

Πρωινό
Πρωινό
Πρωινό

To γραφείο μας έχει προγραμματίσει 2 αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα για όλο το καλοκαίρι
από ΑΘΗΝΑ για Σκιάθο, κάθε Πέμπτη και κάθε Κυριακή πρωί ενώ αντίστοιχα οι
επιστροφές από Σκιάθο είναι κάθε Κυριακή και κάθε Πέμπτη απόγευμα.
Η αναχώρηση μας γίνεται από το ΚΤΕΛ Λιοσίων στο λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου απ'
όπου θα αναχωρεί το πλοίο Μυρτιδιώτισσα της Aqua Ferries με προορισμό τη Σκιάθο.
Στον παραπάνω τιμοκατάλογο βλέπετε αναλυτικά τις τιμές ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ανάλογα με τον
αριθμό των διανυκτερεύσεων και ανάλογα με το ξενοδοχείο/δωμάτιο/πανσιόν της επιλογής
σας. Όλα τα συνεργαζόμενα καταλύματα βρίσκονται μέσα στη χώρα της Σκιάθου.
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:
- Μεταφορά με λεωφορείο από Αθήνα ( ΚΤΕΛ Λιοσίων ) στο λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου
( περίπου 2,5 ώρες διαδρομή ) με επιστροφή
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το πλοίο Μυρτιδιώτισσα από το λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου στη
Σκιάθο με επιστροφή ( περίπου 3 ώρες ταξίδι )
- Διαμονή με ή χωρίς πρωινό στο ξενοδοχείο/δωμάτιο / πανσιόν της επιλογής σας
- Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια
- Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του νησιού ( εστιατόρια, café, beach bar, club,
κλπ ) με το νέο L.A. passport !
Έκπτωση : Οι φοιτητές και οι πολύτεκνοι έχουν έκπτωση 10€ στο συνολικό πακέτο.

Επίσης, όσοι θέλουν να αναχωρήσουν απευθείας από το λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου έχουν
έκπτωση 30€ το άτομο στο συνολικό πακέτο.
Tip : Τα συνεργαζόμενα καταλύματα / ξενοδοχεία μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στον
ανανεωμένο οδηγό μας www.gotoskiathos.com όπου θα βρείτε και πολλές ακόμα χρήσιμες
πληροφορίες για το νησί του Παπαδιαμάντη.
Σημαντικές πληροφορίες για τη μετακίνησή σας :
- Η αναχώρηση γίνεται πάντα στις 06.30 από το ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ το πλοίο αναχωρεί στις
10.00 από το λιμάνι. Στην επιστροφή το πλοίο αναχωρεί στις 18.15 από το λιμάνι της Σκιάθου
και το λεωφορείο αναχωρεί από το λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου μόλις φτάσει το πλοίο. Η
άφιξη στην Αθήνα, στο ΚΤΕΛ Λιοσίων, θα γίνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
- Οι φοιτητές ταξιδεύουν υποχρεωτικά με το φοιτητικό τους πάσο που να είναι σε ισχύ ενώ και
οι πολύτεκνοι είναι υποχρεωτικό να έχουν μαζί τους το πολυτεκνικό πάσο.
ΔΩΡΟ : Με κάθε κράτηση σας μέχρι 30 Ιουνίου σας κάνουμε ΔΩΡΟ το συλλεκτικό καπέλο
του γραφείου ενώ όλοι οι εκδρομείς μας θα πάρουν δωρο-επιταγή 10€ για τη χειμερινή μας
εκδρομή στο Μπάνσκο, το πιο διάσημο χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων.

Τιμές ενοικίασης auto – moto :
Αυτοκίνητο A' κατ. ( 1000 cc ) : 3ήμερο στα 150€ , 4ήμερο στα 200€ , 7ήμερο στα 320€
ATV ( γουρούνα 250 cc ) :
3ήμερο στα 130€ , 4ήμερο στα 170€ , 7ήμερο στα 290€
Moto ( 125 cc ) :
3ήμερο στα 85€ , 4ήμερο στα 110€ , 7ήμερο στα 185€
Σημείωση : 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.
Επίσης, στην ενοικίαση περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια οχήματος ενώ όποιος θέλει μπορεί
να προσθέσει έξτρα μικτή ασφάλεια σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.

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, ανάλογα πάντα με τις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Η αναχώρηση γίνεται κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα
στις 09.00 από το παλιό λιμάνι ( απέναντι από το Goldfish cafe ). Η επιστροφή είναι
προγραμματισμένη στις 17.00 πάλι στο παλιό λιμάνι. Φυσικά, υπάρχει περίπτωση και για
αλλαγή ημέρας εφόσον το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες.
Το κόστος ανέρχεται στα 15€ το άτομο εφόσον γίνει προκράτηση στο λεωφορείο ενώ η
κανονική τιμή για όποιον κλείσει στο νησί είναι στα 20€ το άτομο.
- Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκόπελο και την Αλόνησο η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στο
θαλάσσιο πάρκο της Αλονήσου, στην διάσημη παραλία Mamma Mia στη Σκόπελο και φυσικά
στάση για φαγητό σε παραδοσιακά ταβερνάκια του νησιού. Η αναχώρηση γίνεται κάθε
Τετάρτη και κάθε Σάββατο στις 09.00 από το παλιό λιμάνι ( απέναντι από το Goldfish cafe ). Η
επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17.00 πάλι στο παλιό λιμάνι. Φυσικά, υπάρχει
περίπτωση και για αλλαγή ημέρας εφόσον το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες.
Το κόστος ανέρχεται στα 15€ το άτομο εφόσον γίνει προκράτηση στο λεωφορείο ενώ η
κανονική τιμή για όποιον κλείσει στο νησί είναι στα 20€ το άτομο.
- Περιήγηση στο μουσείο του Παπαδιαμάντη, το Μπούρτζι, τη Μητρόπολη του νησιού και την
ιερά μονή της Ευαγγελιστρίας που απέχει 10 λεπτά από τη Σκιάθο.
Η περιήγηση διαρκεί περίπου 2 ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά σε
συνεννόηση με τον αρχηγό του γραφείου.
Το κόστος ανέρχεται στα 15€ το άτομο. ( μίνιμουμ συμμετοχή 4 άτομα )
Σημειώσεις – Παρατηρήσεις :
- Τα τρίκλινα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν έξτρα κρεββάτι ή καναπέ κρεββάτι ενώ στα τετράκλινα δωμάτια έχει προστεθεί και ράντζο.
- Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και air condition.
- Όλα τα ενοικιάζομενα δωμάτια βρίσκονται μέσα στο νησί και είναι ελεγμένα από το γραφείο
μας όσον αφορά την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες τους.
- Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 35% στη συνολική τιμή του πακέτου.
- Τα παιδιά έως 2 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ τα παιδιά από 2 έως 12 ετών έχουν 30% έκπτωση
εφόσον μένουν μαζί με τους γονείς τους ή συνοδεύονται από 2 ενήλικες.

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το γραφείο μας για την εκδρομή σας στη Σκιάθο
- 5ετής εμπειρία στο συγκεκριμένο προορισμό με εκατοντάδες ευχαριστημένους πελάτες
- γνώση και εξειδίκευση από έμπειρους και νέους αρχηγούς που ταξιδεύουν στο νησί μαζί σας
- κεντρικά και καθαρά καταλύματα / δωμάτια ( με ξεχωριστό μπάνιο )
- εγγυημένες αναχωρήσεις όλων των εκδρομών για όλη τη σαιζόν ( 99% )
- επιβίβαση εκδρομέων από 10 διαφορετικές πόλεις ώστε να καλύπτουμε τους εκδρομείς τόσο από
Αθήνα – Λαμία όσο και από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο 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 :
1) Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του γραφείου 2410555689, 2102841001 & 2312318880
2) Μέσω των ιστοσελίδων μας, www.latravel.gr & www.gotoskiathos.com όπου θα
συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα κράτησης ( χωρίς online πληρωμή )
3) Με επίσκεψη στα κεντρικά μας γραφεία στη Λάρισα ( Παναγούλη 27, 1ος όροφος )
4) Με επίσκεψη σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα γραφεία σε όλη την Ελλάδα
( Αθήνα, Λαμία, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Κατερίνη, Κοζάνη,
Γρεβενά, Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, κ.ά )

Τρόποι πληρωμής πακέτου :
1) Με κατάθεση ή με e-banking σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας
Εθνική τράπεζα, 397-40814635
IBAN GR2401103970000039740814635
Δικαιούχος: Μπατζιόλας Ιωάννης
Τράπεζα Πειραιώς, 5608-071369-699
ΙΒΑΝ GR9101726080005608071369699
Δικαιούχος: Μπατζιόλας Ιωάννης
Τράπεζα Eurobank, 0026.0217.35.0201886835
IBAN GR4802602170000350201886835
Δικαιούχος: Μπατζιόλας Ιωάννης
2) Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ( στα κεντρικά μας γραφεία ή σε κάποιο από τα
συνεργαζόμενα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη )
3) Με μετρητά ( στα κεντρικά μας γραφεία ή σε κάποιο συνεργαζόμενο γραφείο σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη )

