
Скірос – земля Богів 
 
7 днів – 649 євро 
Київ – Афіни – Скірос – Афіни – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт; 
Проживання в готелі; на базі сніданків 
Медична страховка; 

Трансфери. 

У вартість не входить 

Віза за потреби; 
Особисті витрати; 
Доплата за SNGL; 

Витрати, які не зазначені в програмі. 

 
День 1 Київ – Афіни – Скірос 
Виліт з Києва о 03:15, пересадка в Афінах за 1 годину 20 хвилин. 
Приліт на Скірос о 07:40. Розміщення в готелі Perigiali Hotel 3*. Ніч у готелі. 
 
День 2-6 Скірос 
Сніданок. Відпочинок на морському узбережжі, за 70 метрів від готелю розташований комфортабельний 
пляж Магазія. 
Визначні пам'ятки Скіроса: 
Візантійський замок розташований на вершині скелі, з нього відкривається прекрасна панорама острова. 
Поруч міститься фортеця Кастро, у яку можна потрапити тільки по підземному ходу. 
Фольклорний музей Маноса Фалтаїтса або Археологічний музей – згідно з легендою, саме на цьому острові 
був убитий Тесей, який зміг перемогти Мінотавра. 
Археологічний заповідник Паламарі розташований на території столиці острова – вхід безкоштовний, тут 
досі ведуться розкопки. 
Недалеко від міста розташована церква Святого Миколая. І селище Молос, яке славиться своїми 
тавернами. Свіжі омари на Скіросі недорогі і прикрашають мало не кожну страву. 
Крім пляжу Магазія, що розташований недалеко від готелю, можна відвідати пляжі Паламарі, Кіра Паная, 
Петріца та Гірізмата. Вони всі добре організовані, прибираються регулярно, обладнані всім необхідним і 
підходять для відпочинку разом із дітьми. 
На Скіросі мешкають карликові поні – знамениті скіроські конячки, зріст яких не перевищує 1 метра. Раніше 
вони жили в дикій природі, але зараз їх одомашнили. Місцеві жителі використовують поні в підсобному 
господарстві, але в основному вони служать візитівкою острова, і на них люблять кататися діти і дорослі 
гості острова. Ніч у готелі. 
 
День 7 Скірос – Афіни – Київ 
Сніданок. Виліт з острова о 17:05, пересадка в Афінах за 6 годин. Можлива поїздка в центр. 
Приліт до Києва 25.06.2020 о 02:15. 


