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ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ
ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΣΗ
Η Σκόπελος είναι το μεγαλύτερο νησί των Βόρειων Σποράδων. Τα κοντινότερα

κατοικημένα νησιά είναι η Σκιάθος στα δυτικά και η Αλόννησος στα ανατολικά. Η

Σκόπελος και οι Βόρειες Σποράδες έγιναν διεθνώς γνωστές μέσα από την ταινία

Mamma Mia και προσελκύουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες από όλο τον
κόσμο κάθε χρόνο.

Η Σκόπελος έχει τρία λιμάνια: τη Χώρα, τον Αγνώντα και το Λουτράκι.

Μια ματιά στην ιστορία
Στη Σκόπελο έχουν βρεθεί ίχνη οικισμών που χρονολογούνται από την
Παλαιολιθική εποχή. Σύμφωνα με τον μύθο, η Σκόπελος ιδρύθηκε από τον

Στάφυλο, γιο του θεού Διονύσου και της πριγκίπισσας Αριάδνης της Κρήτης. Στην
πραγματικότητα, πιστεύεται ότι κατά την ύστερη εποχή του χαλκού, η Σκόπελος

αποικίστηκε από Κρήτες που εισήγαγαν την τέχνη της αμπελουργίας στο νησί, που
ήταν τότε γνωστό με το όνομα Πεπάρηθος. Το όνομα Σκόπελος εμφανίστηκε για

πρώτη φορά στα κείμενα του Πτολεμαίου τον 2ο αιώνα μ.Χ. και πιστεύεται ότι
οφείλεται στους πολλούς υφάλους του νησιού.

ΧΩΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Η Σκόπελος έχει περίπου 5.000 κατοίκους. Οι
περισσότεροι από αυτούς ζουν στη Χώρα
Σκοπέλου, την πρωτεύουσα του νησιού.

Η πόλη της Σκοπέλου (Χώρα) ανακηρύχτηκε το
1978 με Προεδρικό Διάταγμα (19/10/78 προεδρικό
διάταγμα
Οικισμός

594,

13-11/78)

Εξαιρετικής

ως

Παραδοσιακός

Ομορφιάς

λόγω

της

ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς. Για

το λόγο αυτό, υπάρχουν περιορισμοί και κώδικες

κατασκευής και ανακαίνισης για όλα τα κτίρια
εντός του οικισμού.

Η πόλη εκτείνεται αμφιθεατρικά γύρω από το
γραφικό λιμάνι. Στην επάνω γειτονιά, μπορείτε
να περιπλανηθείτε για ώρες στα ήσυχα σοκάκια,
να

εξερευνήσετε

τα

ερείπια

του

ενετικού

φρουρίου του 13ου αιώνα και να ανακαλύψετε
μικρές πλατείες με θέα στο Αιγαίο.

Σε αντίθεση με την επάνω γειτονιά, το λιμάνι
είναι πάντα γεμάτο ζωή. Σε όλη την προκυμαία,

υπάρχουν καταστήματα, καφετέριες, μπαρ και
ταβέρνες

κάτω

από

τεράστια

πλατάνια.

Μπουτίκ, κοσμηματοπωλεία και καταστήματα με

σουβενίρ αντικατοπτρίζουν την κομψή πλευρά
της Σκοπέλου.

ΓΛΩΣΣΑ
Η Γλώσσα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Σκοπέλου

με περίπου 1.000 κατοίκους. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά
του νησιού, μόλις 3 χλμ. από το λιμάνι του Λουτρακίου και 25
χλμ. από τη Χώρα Σκοπέλου.

Χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 300 μέτρων, έχει
ειδυλλιακή θέα στο Αιγαίο, το νησί της Σκιάθου και το Πήλιο. Για

αυτήν την ασύγκριτη θέα, η Γλώσσα έχει χαρακτηριστεί

δικαίως το μπαλκόνι του Αιγαίου. Στο μυθιστόρημά του “Η
Νοσταλγός”, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αναφέρεται στη
Γλώσσα ως το Ψηλό Χωριό.

Το χωριό έχει έντονη παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Σχεδόν όλα τα
σπίτια έχουν κεραμοσκεπές και ξύλινα μπαλκόνια. Οι ντόπιοι

διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, τόσο πολύ που

είναι πιθανό να συναντήσετε γυναίκες ντυμένες με τα
παραδοσιακά ρούχα τους. Κάθε Αύγουστο, η Γλώσσα

διοργανώνει το "Φεστιβάλ Χορού της Γλώσσας", ενώ το ετήσιο
Φεστιβάλ

Κρασιού

"Staphylofest"

τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

πραγματοποιείται

την

ΕΛΙΟΣ [ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ]
Το Έλιος, ή Νέο Κλήμα, είναι ένα τυπικό μικρό ψαροχώρι, που

περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση. Βρίσκεται στη μέση του
νησιού της Σκοπέλου, ανάμεσα στη Χώρα [19 χλμ] και τη

Γλώσσα [7 χλμ.]. Ως εκ τούτου, αποτελεί εξαιρετική βάση για
επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν το νησί ή απλά να
επωφεληθούν από τις όμορφες παραλίες της δυτικής ακτής.
Διαθέτει 3 παραλίες και μια ολοκαίνουργια μαρίνα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
“Ένας παράδεισος για τους λάτρεις
των υπαίθριων δραστηριοτήτων”

Πεζοπορία

μοναστήρια της Σκοπέλου. Τα μονοπάτια της

ακτής και σταματήστε σε ερημικές παραλίες για

πιο προσβάσιμα και λειτουργικά τα τελευταία

προορισμός με χαρτογραφημένες διαδρομές. Το

φυσικό περιβάλλον και η μορφολογία του νησιού,

καθιστούν τη Σκόπελο ιδανικό προορισμό για τους
λάτρεις του ποδηλάτου. Το ψηλότερο βουνό είναι η

Δέλφη [681 μ.], από την κορυφή του οποίου

μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νησί και τις
υπόλοιπες Σποράδες. Το Παλούκι [546 μ.] είναι το
υψηλότερο

Εξερευνήστε κρυφές παραλίες και ακατοίκητα

Σκοπέλου διαθέτουν καλή σήμανση και έχουν γίνει

Η Σκόπελος είναι ένας εξαιρετικός ποδηλατικός

δεύτερο

Η πεζοπορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να

ανακαλύψετε τη φύση, τη βιοποικιλότητα και τα

Ποδηλασία

βουνό

του

νησιού

με

διάσπαρτα μοναστήρια στις όμορφες πλαγιές του.

Sea Kayaking

χρόνια, ενώ διασχίζουν το μεγαλύτερο μέρος του
νησιού.

Τα

ξενοδοχεία

μας

παρέχουν

στους

φιλοξενούμενους δωρεάν μπαστούνια πεζοπορίας.

Scuba Diving
Ο βυθός των Σποράδων κρύβει απαράμιλλη
ομορφιά: φυσικούς υφάλους, βραχώδη νησάκια,
υποβρύχιες

σπηλιές

και

αρχαία

ναυάγια.

Η

κατάδυση και η κολύμβηση με αναπνευστήρα είναι

ένας πολύ καλός τρόπος να εξερευνήσετε τον
εντυπωσιακό υποβρύχιο κόσμο του νησιού.

βραχώδη νησάκια. Κωπηλατήστε κατά μήκος της
βουτιές. Το θαλάσσιο καγιάκ είναι ο τέλειος τρόπος
για να ανακαλύψετε κάθε σημείο του νησιού.

Standup paddleboarding

Το standup paddleboarding, γνωστό ως SUP, είναι
ένας συνδυασμός sea kayaking και surfing. Χρησιμο-

ποιώντας μια σανίδα σερφ και ένα μακρύ κουπί,

ουσιαστικά είναι η ίδια τεχνική με το θαλάσσιο
καγιάκ, αλλά σε όρθια στάση πάνω στη σανίδα. Το
SUP

γυμνάζει ολόκληρο το σώμα και αποτελεί

εξαιρετική αερόβια άσκηση για όλους, ανεξαρτήτως
ηλικίας, βάρους, εμπειρίας κ.λπ.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1

Μηλιά Οργανωμένη παραλία με άμμο και ψιλό

2

Στάφυλος Οργανωμένη παραλία με άμμο και

βοτσαλάκι. Είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού και μία
από τις ομορφότερες. Έχει θέα στο νησάκι της Δασιάς.

βότσαλα. Πήρε το όνομά της από τον αρχαίο ήρωα
Στάφυλο, το σπαθί του οποίου βρέθηκε στο σπήλαιο της
μικρής χερσονήσου ανάμεσα στο Βελανιό (Παραλία
γυμνιστών) και στο Στάφυλο. Υπάρχει ένα beach bar και δύο
ταβέρνες.

3 Καστάνι Μια από τις πιο όμορφες και μάλλον από τις

πιο διάσημες παραλίες του νησιού, καθώς εδώ γυρίστηκαν
πολλές σκηνές της ταινίας Mamma Mia. Βρίσκεται στη
δυτική πλευρά του νησιού και είναι μια ήσυχη παραλία με
άμμο και μικρά βοτσαλάκια, περιτριγυρισμένη από πεύκα.

4 Χόβολο Μια παρθένα παραλία κοντά στο Νέο Κλήμα.

Δεν είναι οργανωμένη, οπότε φροντίστε να έχετε μαζί σας
ό,τι χρειάζεστε. Τεράστιοι βράχοι παρέχουν φυσική σκιά και
βραχώδη μονοπάτια συνδέουν την παραλία με μικρότερες.
Είναι ιδανικό σημείο για να απολαύσετε τη δύση του ηλίου.

5 Πάνορμος ή Μπλο Μία από τις ομορφότερες

παραλίες της Σκοπέλου, με τα θεόρατα πεύκα να
καθρεπτίζονται στα κρυστάλλινα νερά του κόλπου. Σε
ορισμένα σημεία, το νερό βαθαίνει σχετικά απότομα ,
καθιστώντας την ιδανική για κολύμπι και καταδύσεις. Είναι
εύκολα προσβάσιμη και πάντα προστατευμένη από τον
άνεμο. Εδώ, σε οργανωμένη παραλία, λειτουργεί το Pan
Beach Bar. Ο Πάνορμος διαθέτει «Γαλάζια Σημαία».

Δαμάσκηνα Σκοπέλου

ΓΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Η Σκόπελος είναι υπερήφανη για τα καταπληκτικά
δαμάσκηνά της. Υπάρχουν σε πληθώρα στο νησί και
χωρίζονται σε δυο είδη: Από τη μια τα γλυκά, μαύρα
με πυκνή, βελούδινη γεύση και μαστιχωτή υφή και
από την άλλη εκείνα με ελαφρώς ξινή γεύση. Τα
δαμάσκηνα Σκοπέλου μπορεί να τα βρει κανείς
φρέσκα ή αποξηραμένα. Στη Σκόπελο, θα βρείτε τα
δαμάσκηνα παντού: μαζί με κρέας, με θαλασσινά, σε
μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, καθώς και σε
λικέρ. Τα δαμάσκηνα είναι η βάση για το
παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού «Αυγάτο».

Σκοπελίτικο Μέλι

“Μοναδικές
γεύσεις και
προϊόντα
εξαιρετικής
ποιότητας

”

Το μέλι Σκοπέλου φημίζεται για την καλή του
ποιότητα, το άρωμά του και την εξαιρετική γεύση
του. Η μεγάλη του ποικιλομορφία σε γεύσεις και
αρώματα οφείλεται στην πλούσια χλωρίδα του
νησιού.

Τοπικά Τυριά

Στη Σκόπελο θα βρείτε εξαιρετικής ποιότητας
μυζήθρες και κατσικίσια φέτα. Το Σκοπελίτικο
κατσικίσιο τυρί αποτελεί το πιο βασικό συστατικό
της παραδοσιακής τυρόπιτας Σκοπέλου. Παράγεται
στα ντόπια τυροκομεία και είναι θαυμάσιο
συνοδευτικό για τα περισσότερα φαγητά και τις
σαλάτες.

Παραδοσιακή Τυρόπιτα

Η τυρόπιτα Σκοπέλου, με το χαρακτηριστικό στιφτό
της σχήμα και την κατσικίσια φέτα είναι ίσως το πιο
χαρακτηριστικό έδεσμα του νησιού. Τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν και πολλές παραλλαγές της με
άλλα τυριά και χόρτα.

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Ο Άγιος Ιωάννης Ένας εντυπωσιακός βράχος που στέκεται

πάνω από την θάλασσα φιλοξενεί στην κορυφή του το βυζαντινό
ξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Έγινε πολύ γνωστό μέσα από την
ταινία "Mamma mia!". Ακριβώς κάτω από τον βράχο βρίσκετε μια
μικρή παραλία με πεντακάθαρα νερά.

Τα Σεντούκια Αρχαίοι λαξευτοί τάφοι στο βουνό Καρυά,

ακριβώς πάνω από το Μοναστήρι του Αγ. Ευσταθίου. Σύμφωνα με
θρύλους και λαϊκές δοξασίες, τα «Σεντούκια» κρύβουν πολλά
μυστικά και θησαυρούς από τα αρχαία χρόνια.

Η Παναγίτσα του Πύργου Η πιο διάσημη εκκλησία του

νησιού στην άκρη του λιμανιού της Σκοπέλου. Προσφέρει υπέροχη
θέα στη Χώρα και το απέραντο γαλάζιο.

Το Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου Λειτουργεί από
το 1993 και στεγάζεται σε ένα από τα παλιότερα σπίτια της Χώρας.
Αναπαριστά το παραδοσιακό Σκοπελίτικο σπίτι με όλους τους
χώρους και τα αντικείμενά του.

Το

Ασκληπιείο

της

Αρχαίας

Πεπαρήθου

Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα ιερά του θεού της ιατρικής
Ασκληπιού, που χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ.

Μοναστήρια και Εκκλησίες Η Σκόπελος έχει μία πολύ

αξιόλογη θρησκευτική παράδοση. Σε όλο το νησί υπάρχουν πάνω
από 365 διάσπαρτα μοναστήρια και ξωκλήσια. Τα γνωστότερα είναι
αυτά της Ευαγγελίστριας, του Τιμίου Προδρόμου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Αγίας Βαρβάρας.

Το Ενετικό Κάστρο Στην κορυφή του λόφου, πάνω από την

πόλη της Σκοπέλου, βρίσκεται το Ενετικό Κάστρο, ένα παλιό ενετικό
φρούριο χτισμένο στα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης. Σήμερα
διασώζονται μόνο τα ερείπια του τείχους του.

ΠΩΣ ΘΑ
ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗ
ΣΚΟΠΕΛΟ

ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Ένας εύκολος τρόπος για να φτάσετε στη Σκόπελο είναι μέσω του αεροδρομίου της
Σκιάθου. Τα δύο νησιά συνδέονται με καθημερινά δρομολόγια με φέρι και καταμαράν.

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΑΣ; ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ.

Η Spyrou Skopelos Experience οργανώνει υπηρεσία μεταφοράς από το αεροδρόμιο της
Σκιάθου στα ξενοδοχεία της. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει:
* Ιδιωτική μεταφορά από το αεροδρόμιο Σκιάθου στο λιμάνι της Σκιάθου [13 € / άτομο
ανά διαδρομή].
* Μεταφορά με ταξί από το λιμάνι άφιξης στη Σκόπελο στα ξενοδοχεία. Το κόστος
εξαρτάται από το λιμάνι άφιξης. [Δείτε τιμές ταξί στην επόμενη σελίδα].
* * Το κόστος σύνδεσης με το φέρι δεν συμπεριλαμβάνεται και εξαρτάται από τον τύπο
του πλοίου και το λιμάνι άφιξης.
Για να κανονίσετε τη μεταφορά σας, επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον 2 εβδομάδες
πριν από την άφιξή σας στο +30 2106919111 ή στο bookings@skopeloshotels.eu

ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Λιμάνι Βόλου

Διάρκεια: 2.30 - 4.15 ώρες με βάση τον τύπο πλοίου και το λιμάνι άφιξης.
Δρομολόγια - Εισιτήρια: Hellenic Sea Ways - Aegean Flying Dolphins - ANES ferries

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Διάρκεια: 4.15 ώρες
Δρομολόγια - Εισιτήρια: SeaJets

Λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου
Διάρκεια: 5.00 ώρες

Δρομολόγια - Εισιτήρια: ANES Ferries

Λιμάνι Κύμης [ Εύβοια ]
Διάρκεια: 3.00 ώρες

Δρομολόγια - Εισιτήρια: SNE ferries

Λιμάνι Μαντούδι [ ΒΔ Εύβοια ]

Διάρκεια: 1.00 - 3.15 ώρες με βάση τον τύπο πλοίου και το λιμάνι άφιξης.
Δρομολόγια - Εισιτήρια: ANES Ferries, SeaJets

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TAXI
ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ προς

ΛΙΜΑΝΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ προς

RIGAS HOTEL SKOPELOS

€ 11,00

RIGAS HOTEL SKOPELOS

€ 50,00

BLUE GREEN BAY

€ 28,00

BLUE GREEN BAY

€ 33,00

SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA
ELIOS HOLIDAYS HOTEL

€ 11,00

€ 33,00

SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA
ELIOS HOLIDAYS HOTEL

€ 50,00
€ 22,00

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΧΩΡΑ προς

ΠΑΝΟΡΜΟΣ προς

ΕΛΙΟΣ προς

ΣΤΑΦΥΛΟΣ

€ 10,00

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

€ 28,00

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

€ 33,00

ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ € 17,00

ΑΓΝΩΝΤΑΣ

€ 22,00

ΑΓΝΩΝΤΑΣ

€ 28,00

ΑΓΝΩΝΤΑΣ

€ 17,00

ΠΑΝΟΡΜΟΣ € 28,00
ΜΗΛΙΑ

€ 28,00

ΕΛΙΟΣ

€ 33,00

ΚΑΣΤΑΝΙ
ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

€ 28,00
€ 50,00

€ 44,00

ΣΤΑΦΥΛΟΣ

€ 28,00

ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ € 22,00
ΕΛΙΟΣ

€ 17,00

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ

€ 33,00

ΓΛΩΣΣΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

€ 22,00
€ 33,00

ΣΤΑΦΥΛΟΣ

€ 31,00

ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ € 28,00
ΠΑΝΟΡΜΟΣ € 17,00
ΓΛΩΣΣΑ

€ 14,00

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

€ 22,00

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ

€ 22,00

€ 50,00

Οι παραπάνω τιμές ενημερώθηκαν τον Ιούλιο του 2021 και ισχύουν μόνο για προκαθορισμένες διαδρομές. Για
να προγραμματήσετε τη διαδρομή σας επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ
Τα θαλάσσια ταξί είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να μετακινηθείτε
ανάμεσα στη Σκόπελο και τη Σκιάθο.

SEACAB
Η SEACAB προσφέρει καθημερινά ιδιωτικές θαλάσσιες μεταφορές
ανάμεσα σε Σκιάθο και Σκόπελο από τις 08.00 έως τις 20.30.
Για περισσότερες πληροφορίες και τιμές επισκεφτείτε το www.seacab.gr

Skiathos Water Taxi
Η Skiathos Water Taxi συνδέει τη Σκιάθο με τη Σκόπελο μέχρι τα μεσάνυχτα.
Για μέγιστο αριθμό 5 ατόμων:

από Σκιάθο προς Λουτράκι: € 150

από Σκιάθο προς Πάνορμο: € 170

από Σκιάθο προς Αγνώντα: € 200

από Σκιάθο προς Χώρα Σκοπέλου: € 300
* Υπάρχει επιπλέον χρέωση 50 € για όλες τις διαδρομές μετά τη δύση του
ηλίου. Οι τιμές υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις.
Επικοινωνία: +30 698 0200 200 [κ. Δημήτρης]
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.skiathoswatertaxi.gr

Λεωφόρος Κηφισίας 125 - 127, Αθήνα 11524, Ελλάδα

[+30] 210 6919111
bookings@skopeloshotels.eu
Ώρες Γραφείου - Χειμώνας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00
Ώρες Γραφείου - Καλοκαίρι: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 20:00
Σάββατο – Κυριακή 09:00 - 17:00

Πάνορμος Σκοπέλου 37003, Ελλάδα

[+30] 24240 22227

blue@skopeloshotels.eu

Χώρα Σκοπέλου 37003, Ελλάδα

[+30] 24240 24301

holidays@skopeloshotels.eu

Νέο Κλήμα Σκοπέλου 37003, Ελλάδα

[+30] 210 2204 108

elios@skopeloshotels.eu

Χώρα Σκοπέλου 37003, Ελλάδα

[+30] 24240 22978
[+30] 24240 22618
[+30] 24240 22142
rigas@skopeloshotels.eu

Εργαζόμαστε με πάθος για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στη Σκόπελο.

