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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
  

Η πατρίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη είναι ένα
νησί προικισμένο από τη φύση. 
Η Σκιάθος έχει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή όμως
προσφέρεται και για ήρεμες διακοπές.

  

Η πόλη της Σκιάθου, πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού με μεγάλη τουριστική κίνηση έχει
ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ μπαρ, έντονη νυχτερινή ζωή. Στην περιοχή Σίφερι κάτω από
τα "Μνημούρια" (Νεκροταφείο) λειτουργεί κανάριο. Από το παλαιό λιμάνι ξεκινούν
εκδρομικά σκάφη που μεταφέρουν τους παραθεριστές στις μαγευτικές παραλίες του
νησιού, στο Κάστρο, στα Λαλάρια, στα κοντινά νησάκια, στη Σκόπελο και στην Αλόννησο.
Στη μαρίνα φιλοξενούνται πολυάριθμα ιστιοπλοϊκά σκάφη και ταχύπλοα.

  

Αξίζει να επισκεφθείτε το Μπούρτζι, το μνημείο εκτελεσθέντων του υποβρυχίου Λάμπρος
Κατσώνης, τη λαογραφική έκθεση, τον Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών, την οικία
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την εκκλησία της Παναγίας της Λιμνίας, τον Ανεμόμυλο
που λειτουργεί ως εστιατόριο, τη λίμνη, υγρότοπο πέρασμα αποδημητικών πουλιών, τη
γραφική πευκόφυτη περιοχή της Πούντας, τον Ξάνεμο

  

Οδικώς ή με εκδρομικό σκάφος μπορείτε να επισκεφθείτε την αμμουδερή παραλία της
Ασέληνου. Μπορείτε να κολυμπήσετε, επίσης, στο Μικρό Ασέληνο, στις Αλυγαριές και στην
Κεχριά (Παραντάιζ). 
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Μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για έντονη νυχτερινή ζωή όσο και για ήρεμες διακοπές
παρουσιάζει ο τουριστικός οικισμός αχλαδιές όπως και οι Καναπίτσα και Ζανεριά. Η
διαδρομή Καναπίτσα - Καλαμάκι - Κουτσούρι - Δρομόλιμνος θα σας εντυπωσιάσει.

  

Από το Κάστρο μπορείτε να απολαύσετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και από το Κάστρο
ένα μονοπάτι θα σας οδηγήσει στην παραλία. Κοντά στις ακτές βρίσκονται οι βραχονησίδες
Καστρονήσια. 
Η Κατσαρού έχει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και στην παραλία του Βασιλιά
νοικιάζονται σκάφη. 
Στον Κολιό θα βρείτε μία αμμουδερή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά και στον Βρομώλιμνο
θα συναντήσετε μία μικρή λίμνη κοντά στη θάλασσα.

  

Περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους είναι οι Κουκουναριές. Στο άκρο της παραλίας
εκβάλλει μικρό ποτάμι που οι όχθες του συνδέονται με γραφικό γεφύρι. Στην περιοχή
υπάρχει ο βιότοπος των κουκουναριών με πλούσιο πτηνοπανίδα και χλωρίδα. Επισκεφθείτε
τη μαγευτική περιοχή της Μπ
ανάνας
και στη συνέχεια της Μπανάνας θα βρείτε τη Μικρή Μπανάνα, παραλία με μπιτς μπαρ. 
Η Μεγάλη Άμμος και η Φτελιά έχουν αξιόλογη τουριστική κίνηση. 
Η Μονή Ευαγγελιστρίας προσφέρεται για περιήγηση και για επισκέψεις στα ξωκλήσια και
τις μονές του Αγίου Χαραλάμπους και της Κεχριάς.

  

Ο Πλατανιάς είναι παραθεριστικός οικισμός απλωμένος σε περιοχή γεμάτη πλατάνια και
στην παραλία του, την Αγία Παρασκευή πραγματοποιούνται θαλάσσια σπορ.
Απλωμένος γύρω από την ομώνυμη παραλία είναι ο Τρούλλος που είναι τουριστικό
θέρετρο με μεγάλη κίνηση. Από τον Τρούλλο αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε τις
βραχονησίδες Τρουλλονήσι. 
Οι νησίδες Δασκαλονήσι, Πρασσόνησο, Τρουλλονήσι, Μαρίνες, Καστρονήσια βρίσκονται
κοντά στη Σκιάθο.
Επίσης, οι βραχονησίδες Μυρμήγκια, το Ασπρονήσι, ο Μαραγκός, το Ρέπι, το μαγευτικό
νησάκι Τσουγκριά και το Τσουγκριάκι.

  

Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε τη Σκιάθο για τις θερινές σας διακοπές δοκιμάστε ψάρια
και θαλασσινά και αγοράστε "Άσπρο" (γλυκό του κουταλιού με αμύγδαλα), υφαντά, κρασί,
τσίπουρο, λικέρ, γλυκά κουταλιού κ.ά.

  ΠΑΡΑΛΙΕΣ
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Η Σκιάθος φημίζεται για τις όμορφες και καθαρές παραλίες της παγκοσμίως. Η κάθε μια
έχει τη δική της χάρη και ομορφιά με αποτέλεσμα να καλύπτει όλα τα γούστα των
παραθεριστών που την επισκέπτονται.
Στο κέντρο του νησιού βρίσκονται οι παραλίες Μπούρτζι, Μεγάλη Αμμος, Αχλαδιές,
Βασιλιάς, Σκλήθρι, Τζανεριά και Καλαμάκι, στις οποίες παραθερίζουν πλήθος τουριστών
λόγω της κοντινής απόστασης από το κέντρο και κατά συνέπεια και της εύκολης
πρόσβασής τους. Οι παραλίες αυτές είναι όλες οργανωμένες με ομπρέλες και ξαπλώστρες,
ενώ θα βρείτε κατά μήκος πολλά μεζεδοπωλεία, ταβέρνες και καφετέριες για την
ολοκλήρωση της ψυχαγωγίας σας.
Στην πόλη της Σκιάθου θα βρείτε πολλές επιχειρήσεις διαμονής (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα, studios κλπ), ώστε να είστε δίπλα στις πανέμορφες
παραλίες της.

  

Λίγο πιο νοτιοδυτικά θα βρείτε τις παραλίες Βρωμόλιμνος, Κολιός, Αγία Παρασκευή,
Τρούλος, τις παγκοσμίως γνωστές Κουκουναριές, Αμπελάκια, Μεγάλη Μπανάνα, Μικρή
Μπανάνα και Αγία Ελένη. Εξίσου πανέμορφα νερά λίγο έξω από το κέντρο. Η πρόσβαση
είναι πολύ εύκολη αφού μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και με την αστική συγκοινωνία του
νησιού.

  

Στη βορειοδυτική πλευρά βρίσκονται οι παραλίες Κρυφή Αμμος, Μανδράκι, Ελιά, Αγκιστρος,
Μεγάλος και Μικρός Ασέλινος, Λυγαριές και Κεχριά, ενώ πιο βόρεια θα βρείτε τα
πασίγνωστα Λαλάρια, την παραλία Λεχούνι - Νικοτσάρα, το Μέγα Γιαλό και τον Ξάνεμο. Οι
παραλίες αυτές είναι μαγευτικές, με μόνο μειονέκτημα τις καιρικές συνθήκες. Λόγω της
γεωγραφικής θέσης τους, όταν φυσάει δυνατός βόρειος άνεμος δημιουργείτει έντονη
θαλασσοταραχή. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες παραλίες γίνεται μόνο με δικό σας μέσον.
Είναι ιδανικές για ολοήμερη εκδρομή όταν ο καιρός είναι καλός.

  

Αλλη μία επιλογή είναι το νησάκι Τσουγκριά που διαθέτει αρκετές πολύ καλές και όμορφες
αμμουδιές.

  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  
  

Με λεωφορείο:
Πυκνά δρομολόγια λεωφορείων συνδέουν την πόλη με τις μαγευτικές παραλίες της Σκιάθου
και το ιστορικό μοναστήρι του Ευαγγελισμού

  

Με ferryboat:
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Η ακτοπλοϊκή σύνδεση πραγματοποιείται:
Από τον Αγιο Κωνσταντίνο με ανταπόκριση από την Αθήνα (Πλ. Κάνιγγος). Διάρκεια
ταξιδιού 3 ώρες. 
Από το Βόλο καθημερινώς χειμώνα - καλοκαίρι. Διάρκεια ταξιδιού 2.30 ώρες.
Από Θεσ/νίκη 3 φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

  

Η Σκιάθος συνδέεται ακτοπλοϊκά κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και με Αλόννησο, Γλώσσα
Σκοπέλου, Σύρος, Θήρα, Σκόπελο, Πάρο, Ηράκλειο, Τήνο και Νάξο.

  

Με ιπτάμενο δελφίνι η Καταμαράν:
Η Σκιάθος συνδέεται τακτικά με ιπτάμενα δελφίνια και καταμαράν με Aγ.Κωνσταντίνο,
Βόλο, Θεσσαλονίκη, Νησί Τρικέρων, Αλόννησο, Γλώσσα (Σκόπελος), Τρίκερι (Πήλιο) και
Σκόπελο.

  

Από τον Αγιο Κωνσταντίνο με ανταπόκριση από την Αθήνα (Σύνταγμα). Διάρκεια ταξιδιού
1.20 ώρες.
Από το Βόλο σε 1.15 ώρες, πολλές φορές την ημέρα. 
Από Θεσσαλονίκη καθημερινά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

  

Με βάρκες, καϊκια και μικρά πλοία:
Στις πανέμορφες παραλίες της Σκιάθου μπορείτε να φτάσετε καθημερινά και με
οργανωμένες εκδρομές με καραβάκια.
Βάρκες και καϊκια πραγματοποιούν δρομολόγια και εκδρομές προς όλες τις όμορφες
παραλίες και τους παραλιακούς οικισμούς του νησιού.
Ακόμη πραγματοποιούνται εκδρομές για Σκόπελο, Αλόννησο, γύρω του νησιού και Ν.
Τσουγκριά.

  

Με αεροπλάνο:
Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου.
Τηλ.: 24270.22.376, 21.885
Fax:  24270.24.130
Η αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα είναι τακτική και διαρκεί 35 λεπτά.
Από αεροδρόμιο Σκιάθου μέχρι την πόλη η απόσταση είναι περίπου 4 χιλιόμετρα και η
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πρόσβαση γίνεται με ταξί ή ΙΧ. 

  

Η Σκιάθος συνδέεται απ' ευθείας αεροπορικά με πτήσεις τσάρτερς, κυρίως κατά την
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου με: Αμστερνταμ, Βιέννη, Κοπενγχάγη, Μιλάνο,
Βερολίνο, Βελιγράδι, Γκέτεμποργκ, Ζυρίχη, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μόναχο, Όσλο,
Ντύσελντορφ, Στοκχόλμη, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη.

  

Με δικό σας σκάφος:
Το λιμάνι της Σκιάθου αποτελεί τον κύριο προορισμό των ιδιωτικών σκαφών στην Σκιάθο
στο οποίο παρέχονται και οι διευκολύνσεις προμήθειας καυσίμων, νερού, πάγου και
τροφίμων.
Για την εξυπηρέτησή σας θα βρείτε τελωνείο και ταχυδρομείο καθώς και μηχανικούς για
μικροεπισκευές.

  

Αρκετοί όρμοι είναι κατάλληλοι για αγκυροβόλι και ασφαλή διανυκτέρευση στην περίμετρο

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  

Αεροδρόμιο Σκιάθου: 24270.22.049
Olympic: 24270.22.771 - 24270.22.200

  

Ιπτάμενα Δελφίνια: 24270.22.209
Ferry Boat: 24270.22.771 - 24270.22.209 - 24270.22.204

  

Λιμεναρχείο: 24270.22.017

  

 5 / 5


