Μοναδικό Τριήμερο στην Γραφική Σκύρος !
Αναχώρηση 21-23/6/2019 !Μοναδική Προσφορά 145 € κατά άτομο.
Παιδιά από 6 έως 12 ετών : 80 € κατά άτομο
1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ– ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Κύμη. Ενδιάμεση στάση
στην Χαλκίδα για καφέ. Συνέχεια της διαδρομής μας το λιμάνι
της Κύμης. Επιβίβαση στο καράβι και άφιξη στην όμορφη Σκύρο.
Αναχώρηση για το χωριό Ασπούς, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
το μεσημεριανό μας φαγητό. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΣΚΥΡΟΣ (Γύρος του νησιού)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς, το
οποίο ιδρύθηκε το 1964, με αντικείμενα παραδοσιακής και σύγχρονης
τέχνης. Στην συνέχεια επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, με
ενδιαφέροντα ευρήματα που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία
της Μυκηναϊκής και Πρωτοελλαδικής περιόδου του νησιού. Επίσης στο
μουσείο υπάρχει ειδικά σχεδιασμένος χώρος όπου αναπαρίσταται
το Σκυριανό σπίτι όπως ήταν χρόνια πριν. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε
στο βόρειο κομμάτι του νησιού, ξεκινώντας την επίσκεψή μας από
τον παραθαλάσσιο οικισμό Ατσίτσα που οφείλει την ονομασία του στο
νησάκι που βρίσκεται κοντά στις ακτές του. Ο οικισμός υπήρξε
παλιότερα σκάλα φόρτωσης σιδηρομεταλλευμάτων. Αναχώρηση για το
χωριό Κυρά Παναγιά, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και
μεσημεριανό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΣΚΥΡΟΣ-ΚΥΜΗ-ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον Άγιο Γεώργιο
Στην κορυφή της όμορφης Χώρας της Σκύρου, δίπλα στο κάστρο,
δεσπόζει η Ιερά Μονή της Σκύρου. Αναχώρηση για την Καλαμίτσα για
μπάνιο και μεσημεριανό φαγητό. Επόμενος σταθμός μας το λιμάνι
της Σκύρου. Επιβίβαση στο καράβι και άφιξη στην Κύμη, συνεχίζοντας
τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με τις
καλύτερες αναμνήσεις.
Περιλαμβάνονται


Η μεταφορά των εκδρομέων με πολυτελή ιδιόκτητα κλιματιζόμενα
πούλμαν.



Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Κύμη – Σκύρο – Κύμη.



Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
4* SkyrosPalace – skiros-palace.gr



Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό).



Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ περιλαμβάνει κρασί,αναψυκτικά,μπύρα



Αρχηγός, συνοδός του Γραφείου μας.



Φ.Π.Α.

