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Skiathos
Hvordan kommer jeg til Skiathos:
My Travel og Apollo arrangerer charterrejser til Skiathos i højsæsonen. Dette er ofte
nemmest, da der flyves direkte fra Kastrup til Skiathos og der er hotel med i pakken.
Hotellerne ligger ofte i Skiathos by.
Udenfor højsæsonen skal der skiftes fly undervejs. SAS, Austrian Airlines og Malev er
nogle af de selskaber som kan nævnes. Fra Athen flyves med Olympic videre.
Om internatet:
Internatet på Skiathos ligger i bydelen Kounistria og ledes af Jan. Der er ca. 20 min. kørsel
til Skiathos by. Hun får hjælp af frivillige

.
Internatet har ikke rindende vand eller elektricitet. Det kan anbefales at leje køretøj (cykel,
bus eller bil), da bussen ikke kører helt op til internatet.
Hvordan kommer jeg til internatet:
Internater ligger i bydelen Kounistria, ved siden af klosteret. Der kører en bus fra Skiathos
by til Troulos, hvor Helen bor, men ikke helt op til internatet. Helen er dog sød til at tage de
frivillige med i hendes bil resten af vejen. Alternativ kan det anbefales at leje cykel, scooter
eller bil.
Indkøbsmuligheder:
En kort køretur fra internatet ligger en købmand. I Skiathos by er der flere muligheder for
at købe ind.
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Lufthavnen ligger nord/øst for Skiathos by

Hoteller tæt på internatet:
Ønsker du at bo tættere på internatet, kan vi anbefale disse hoteller. Priserne er dog lidt
høje, da stranden er tæt på:
Hotel Korali, Troulos by
E-mail: info@skiathoskorali.gr
Web: www.skiathoskorali.gr
Tlf: 0030 24 270 49212, 49450
Hotel Astoria, Troulos by
E-mail: astoria@n-skiathos.gr
Tlf.:0030 2 427 49385-6
Hotel Zachos, Troulos by
E-mail: info@hotelzachos.com
Summer phone 0030 242 704 9495
Winter phone 0030 693 6858 480
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Om vinteren har hotellerne kun åbent i Skiathos by:
Skiathos Studios Veronica, Kolios by (ligger udenfor centrum, så noget billigere)
E-mail: info@veronicastudios.gr
Telephone: +302427049541 (summer period) / +302427022463 (winter)
Mobile phones: +306947719735
Pension Meteora, Skiathos by
Glikofilousis 5. Area of Kotronia-Skiathos Harbour
Email: info@pensionmeteoraskiathos.gr
Web: www.pensionmeteoraskiathos.gr
Phone: 0030 24270 22182/23682
Hotel Meltemi, Skiathos by
E-mail: meltemi@ontelecoms.gr
Web: www.meltemiskiathos.com
Tlf.: 0030 242 7022493
Fax: 0030 242 7021293
Hotel San Remo, Skiathos by
E-mail: sanremo@n-skiathos.gr
Web: www.skiathosinfo.com/accomm/sanremo.thm
Tlf.: 0030 04270 22078, 21262, 023283
Fax: 0030 04270 21918

Mr Diamantis Mathinos har nogle Studios som kan lejes.
Han har tlf.: + 30 6980 968228 eller e-mail: dqtapasbar@hotmail.com

