Κρουαζιέρες
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Ελάτε μαζί μας να γνωρίσετε τον φυσικό πλούτο των Β. Σποράδων.
Απολαύστε τις ονειρεμένες ημερήσιες κρουαζιέρες που σας
φέρνουν σε επαφή με παιχνιδιάρικα δελφίνια, τα οποία σας
περιμένουν να τα φωτογραφίσετε.
Αλόννησος και θαλάσσιο πάρκο: Μία συναρπαστική εκδρομή την
οποία δεν πρέπει να χάσετε. Θα γνωρίσετε το Πατητήρι, το
λιμάνι της Αλοννήσου , με τα διάφορα καταστήματα και
εστιατόρια του. Επίσης, την “Παλιά Αλόννησο” ή “Παλιά Χώρα”
που βρίσκεται πάνω απ’το Πατητήρι στην κορυφή του λόφου.
Αξίζει μία βόλτα στα στενά δρομάκια του χωριού ανάμεσα στα
πετρόχτιστα σπίτια εκεί όπου η θέα προς τη θάλασσα και τα
μικρότερα γειτονικά νησάκια είναι εντυπωσιακή. Συνεχίζοντας με
το σκάφος και αφού σταματήσουμε πρώτα στις ωραιότερες παραλίες
για μπάνιο και φαγητό περνάμε από τη μπλε σπηλιά και φθάνουμε
στο θαλάσσιο Πάρκο και στο νησί της “Κυρά Παναγιάς”. Εκεί θα
μαγευτείτε από την ηρεμία του τοπίου και τα γαλήνια
κρυστάλλινα νερά στα οποία ζει και προστατεύεται η Μεσογειακή
φώκια. Μπορείτε να μείνετε στο σκάφος κάνοντας βουτιές ή να
εξερευνήσετε το ερημικό νησί με τα πόδια. Ο ξεναγός μας θα σας
ενημερώσει για την ιστορία του καθώς και για τα υπόλοιπα
νησάκια που είναι τριγύρω. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη
Σκόπελο ολοκληρώνοντας μια από τις ωραιότερες εκδρομές που
πραγματικά θα απολαύσετε.
Σκιάθος: Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο νησί της Σκιάθου με τις
ατελείωτες αμμώδης παραλίες και το σπίτι του Παπαδιαμάντη.
Περνώντας κατά μήκος των ακτών φθάνουμε για μπάνιο στις
“Κουκουναριές” , τη φημισμένη παραλία με τη χρυσή άμμο. Στη
συνέχεια βάζουμε πλώρη για την πόλη της Σκιάθου. Εκεί σας
προτείνουμε μία βόλτα στα πολυάριθμα καταστήματα της πόλης
καθώς και μία επίσκεψη στο σπίτι του γνωστού συγγραφέα

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη , που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί.
Το απόγευμα , και αφού περάσουμε πρώτα από το μικρό νησάκι
“Τσουγκριά” , επιστρέφουμε στη Σκόπελο.
Κρουαζιέρα με ιστιοφόρο: Για εσάς που αναζητάτε την περιπέτεια
ελάτε μαζί μας στο ιστιοφόρο για μία απίθανη μονοήμερη
κρουαζιέρα στην Αλόννησο ή για οπουδήποτε θελήσετε εσείς
κατόπιν συμφωνίας.
Βαρκάδες για μπάνιο και ψάρεμα: Απολαύστε ιδιωτικές βαρκάδες
με μικρό σκάφος. Ο καπετάνιος μας θα σας ξεναγήσει στις
ομορφότερες ακρογιαλιές του νησιού στις οποίες μπορείτε να
κολυμπήσετε. Μην χάσετε το βραδινό ψάρεμα καλαμαριού. Σας
παρέχουμε πετονιές για μια αξέχαστη εμπειρία.

