
   

Σκόπελος 

 

 

  

 

Η καταπράσινη Σκόπελος, αποτελεί έναν αρκετά δημοφιλή προορισμό, διαθέτοντας 

εξαιρετικές τουριστικές υποδομές και μια εκπληκτική άγρια, φυσική ομορφιά που θα σας 

μαγέψει. Κατά την άφιξή σας, απολαύστε τη μοναδική εικόνα με τα παραδοσιακά, λευκά 

σπίτια, τα οποία αναπτύσσονται αμφιθεατρικά στο λόφο πάνω από το λιμάνι, ενώ κατά τη 

διαμονή σας, εξερευνήστε τα στενά λιθόστρωτα στενά της και θαυμάστε τα εξαιρετικά της 

αρχοντικά. Στο νησί πέρα από τις όμορφες, διάσπαρτες εκκλησίες της, τα αξιοθέατα της, τις 

γραφικές πλατείες, τις εκπληκτικές παραλίες, θα βρείτε ταβέρνες, τσιπουράδικα, 

μεζεδοπωλεία και πολλά μικρά μπαράκια να απλώνονται στο νησί, έτοιμα για να ζήσετε τους 

έντονους ρυθμούς του νησιού, τόσο την ημέρα, όσο και τη νύχτα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η Σκόπελος αποτελεί έναν εκπληκτικό προορισμό κυρίως από την άνοιξη έως και τις αρχές 

του φθινοπώρου.  

 

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 5 5 6 9 14 18 20 20 17 14 10 7 

Μεγ(°C) 12 13 16 20 26 31 33 32 28 23 18 13 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφτείτε τον Φάρο  

 Περπατήστε στα γραφικά χωριά της  

 Θαυμάστε τα θεάματα στο Λαογραφικό μουσείο  

 Απολαύστε την αρχιτεκτονική των εκκλησιών και τη μοναδική θέα απ’ αυτές  

 Αποδράστε στις εκπληκτικές της παραλίες 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Μαγνησίας    

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Σποράδες  

 Απόσταση από Αθήνα: από 5 ώρες* 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & πλοίο  

 Κόστος μεταφοράς: από 60€* 

 

*Ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξετε η διάρκεια του ταξιδιού με το πλοίο αλλά και η τιμή 

του εισιτηρίου διαφέρουν.  

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αξιοθέατα  

 

 

1. Άγιος Ιωάννης    

 
Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Σκοπέλου, είναι το 

εκκλησάκι του Άγιου Ιωάννη στο Καστρί. Το εκπληκτικό 

αυτό εκκλησάκι φημίζεται κυρίως από τη ταινίας Mama – 

Mia και αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για αρκετούς 

επισκέπτες, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. 

Ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι το εκκλησάκι και απολαύστε τη 

μοναδική θέα προς το άπειρο γαλάζιο.   

 

 

 

2. Λαογραφικό Μουσείο   

 
Ένα ακόμα σημαντικό αξιοθέατο του νησιού είναι το 

Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου, το οποίο στεγάζεται σε 

ένα παλιό αρχοντικό που χρονολογείται τον 18ο αιώνα. Η 

αρχική του κατασκευή ήταν το 1795 αλλά έπειτα από 

σοβαρές σεισμικές ζημιές, επισκευάστηκε ξανά το 1971. Στο 

Μουσείο, θα συναντήσετε την εικόνα του πως ήταν τα 

νοικοκυριά τα παλαιά τα χρόνια. Θαυμάστε αυθεντικά 

κεντήματα, παραδοσιακά έπιπλα, τοπικές στολές, πίνακες 

ζωγραφικής, κεραμικά και  χειροποίητες κατασκευές από 

τους ντόπιους κατοίκους του νησιού του περασμένου αιώνα.  

 

 

 

3. Παναγίτσα του Πύργου    

 
Κατά την είσοδό σας στη Σκόπελο, το πρώτο αξιοθέατο 

που θα συναντήσετε είναι η Παναγίτσα του Πύργου. 

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή και κατάλευκη εκκλησία, 

στην οποία θα βρείτε εικόνες από τον 18ο και 19ο αιώνα, 

ενώ ο ναός χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Φάρος  

 

Ο Φάρος στη Σκόπελο, αποτελεί έναν από τους 

παλαιότερους φάρους σε όλη την Ελλάδα και βρίσκεται 

στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κατασκευάστηκε το 1889 και 

διαθέτει ύψος περίπου 18 μέτρα και το 1996 το Υπουργείο 

Πολιτισμού το χαρακτήρισε ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο.  

 

 

 

 

 

 

5. Αρχοντικό Βακράτσα      
 

Ακόμη ένα σπουδαίο αξιοθέατο που αξίζει να επισκεφτείτε 

κατά τη διαμονή σας στη Σκόπελο, το οποίο βρίσκεται στο 

κέντρο του νησιού, είναι το αρχοντικό Βακράτσα. Η 

Αντιγόνη Βακράτσα δώρισε το σπίτι της στο νησί με σκοπό 

να γίνει Μουσείο. Απολαύστε το αρχοντικό και 

παρατηρήστε με ποιόν τρόπο ζούσαν οι κάτοικοι της 

Σκοπέλου τα παλαιά χρόνια. Θαυμάστε την εκπληκτική του 

αρχιτεκτονική αλλά και τον πανέμορφο κήπο του.  

 

 

Ανακαλύψτε τα χωριά της   

 

 

1. Γλώσσα      
 

Η Γλώσσα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό της 

Σκοπέλου, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά 

του νησιού. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό χωριό, με μια 

εκπληκτική, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και σπουδαίο 

αρχοντικό χαρακτήρα. Το χωριό χαρακτηρίζεται για τα 

υπέροχα γραφικά και κατά κύριο λόγο διώροφα κτίρια 

του με τις κεραμοσκεπές και τα ξύλινα μπαλκόνια, ενώ θα 

σας μαγέψει ακόμα και η εξαιρετική θέα προς το Αιγαίο 

Πέλαγος και τη Σκιάθο.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Έλιος – Νέο Κλήμα   
 

Το Έλιος ή γνωστό ως Νέο Κλήμα, απέχει ελάχιστα 

χιλιόμετρα από τη Γλώσσα και αποτελεί από τις πιο 

ευνοϊκές και ευλογημένες περιοχές του νησιού, όσον 

αφορά τους φυσικούς πόρους. Είναι το σημείο όπου 

καταλήγει ο χείμαρρος του νερού από το βουνό Δελφί και 

δημιουργείται ένα εξαιρετικό πευκόφυτο δάσος. 

Επισκεφτείτε το και απολαύστε την εκπληκτική του παραλία 

το Χόβολο, τις προσεγμένες ταβέρνες, τα εστιατόρια, τη 

γραφική του ομορφιά και τη ζεστή φιλοξενία των 

κατοίκων.  

 

 

 

3. Αγνώντας  
 

Ο Αγνώντας, αποτελεί ένα ιδιαίτερο και γραφικό 

ψαροχώρι, το οποίο απέχει σχεδόν 8 χιλιόμετρα από τη 

Χώρα της Σκοπέλου. Πρόκειται για το δεύτερο λιμάνι του 

νησιού σε συνθήκες κακοκαιρίας και χαρακτηρίζεται για 

την εκπληκτική καταπράσινη ομορφιά συνδυαστικά με τα 

κρυστάλλινα και τιρκουάζ νερά της θάλασσας. Σύμφωνα 

με πηγές, το όνομά του προήλθε από τον δρομέα 

Ολυμπιονίκη Άγνωντα ή Άγνων, ο οποίος το 569 π.Χ. 

στέφθηκε νικητής στο αγώνισμα του δρόμου στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες και κατά την επιστροφή του από την Ολυμπία αποβιβάστηκε στο 

συγκεκριμένο χωριό.   

 

4. Πάνορμος  
 

Ο Πάνορμος αποτελούσε μια από τις τρεις αρχαίες 

οχυρωμένες πόλεις της Σκοπέλου. Το χωριό σήμερα 

φημίζεται για την εξαιρετική καταπράσινη άγρια φύση του, 

τα καταγάλανα νερά, ενώ σήμα κατατεθέν του είναι το 

ηλιοβασίλεμα στο Πάνορμο, το οποίο αποτελεί μια 

ειδυλλιακή εικόνα που αξίζει να επισκεφτείτε και να 

θαυμάσετε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Πεζοπορία    

 

Η Σκόπελος χαρακτηρίζεται ως ένας εκπληκτικός 

παράδεισος για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Το νησί 

διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια, μέσω των οποίων 

έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε με τον καλύτερο 

τρόπο την εξαιρετική φύση, τα χωριά, τη μοναδική 

βιοποικιλότητα και τα πολλά θρησκευτικά αξιοθέατα της 

Σκοπέλου.  

 

 
 

 

 

2) Ποδηλασία   

 

ένας εξαιρετικός ποδηλατικός προορισμός, καθώς 

συνδυάζει αρμονικά τη φύση με τη θάλασσα. Απολαύστε 

την ποδηλασία κατά μήκος των παλαιών δρόμων και 

καλντεριμιών και εξερευνήστε το νησί μέσα από μια 

αυθεντική εμπειρία. Θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

ενοικίασης ποδηλάτων, οργανωμένες εκδρομές, 

περιηγήσεις, ξεναγήσεις, παροχή πληροφοριών και 

χαρτογραφημένων ποδηλατικών διαδρομών. Επιπλέον η 

μορφολογία του εδάφους είναι κατάλληλη και για mountain bike. Το υψηλότερο βουνό είναι 

η Δέλφη (681 μ.), από την κορυφή της οποίας φαίνεται ολόκληρο το νησί και οι υπόλοιπες 

Σποράδες, ενώ ακολουθεί το Παλούκι (546 μ.), διαθέτοντας όμορφα μοναστήρια κτισμένα 

στις πλαγιές του. 

 

 

 

3) Θαλάσσιο Καγιάκ      

 

Με το θαλάσσιο καγιάκ στη Σκόπελο, έχετε τη δυνατότητα 

να εξερευνήστε πλήρως και τις πιο απομακρυσμένες 

παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τα ακατοίκητα νησιά που 

βρίσκονται περιμετρικά. Μπορείτε ανεξάρτητα αν είναι η 

πρώτη φορά ή είστε λάτρης του σπορ, να το απολαύσετε 

καθώς πραγματοποιούνται μαθήματα μαζί με έμπειρους 

δασκάλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Scuba Diving & Snorkeling  

 

Οι καταδύσεις στη Σκόπελο είναι μια μοναδική εμπειρία, 

δεδομένου και του εντυπωσιακού υποβρύχιου κόσμου της. 

Πραγματοποιήστε μια κρουαζιέρα με καραβάκι σε μερικά 

από τα πιο φημισμένα σημεία, όπως στον κόλπο του 

Πανόρμου, στην παραλία Καστανή, στον κόλπο 

Αμαράντο και στην παραλία Χοβολό, ενώ έμπειροι 

εκπαιδευτές βρίσκονται δίπλα σας για να βουτήξετε με 

ασφάλεια. 

 

 

 

 

5) Sup  

 

Το SUP είναι κάτι ανάμεσα σε κανό και σέρφινγκ. Είναι 

παρόμοιο με το κανό, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ο κωπηλάτης στέκεται όρθιος. Είναι μια αρκετά δημοφιλής 

δραστηριότητα, η οποία έχει γίνει γνωστή τα τελευταία 

χρόνια, καθώς αποτελεί μια ευχάριστη αερόβια άσκηση 

για όλο το σώμα, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλους 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το βάρος ή την εμπειρία. 

Απολαύστε τη μοναδική αυτή εμπειρία και θαυμάστε 

ολόκληρη την ακτογραμμή του νησιού. 

 

 

6) Ιστιοπλοΐα  

 

Η ιστιοπλοΐα είναι αρκετά φημισμένη στις Βόρειες 

Σποράδες, σε αυτό συμβάλλουν τα καταπράσινα νησιά, οι 

τιρκουάζ παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τα γραφικά 

χωριά. Η Σκόπελος είναι γεμάτη με παραλίες και πολλές 

από αυτές είναι προσβάσιμες κυρίως μέσω θαλάσσης, 

ενώ διαθέτει και τρεις οργανωμένες μαρίνες: στη Χώρα 

Σκοπέλου, στο Νέο Κλήμα και στο Λουτράκι, όλες καλά 

εξοπλισμένες, με πολυάριθμες θέσεις που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν ιστιοφόρα όλων των μεγεθών. Επίσης θα 

βρείτε και πολλούς ορμούς και κόλπους οι οποίοι είναι ιδανικοί για αγκυροβόληση όπως ο 

Στάφυλος, ο Αγνώντας, ο Πάνορμος και το Λιμνονάρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 

 Δαμάσκηνα   

 

Από τα πιο παραδοσιακά προϊόντα της Σκοπέλου είναι τα 

δαμάσκηνα. Το νησί χαρακτηρίζεται για μια τεράστια και 

εξαιρετική παραγωγή η οποία ξεκινάει εδώ και δύο αιώνες. 

Καλλιεργούνται περίπου δέκα διαφορετικές ποικιλίες με τα 

πιο γνωστά να είναι τα Μαύρα Δαμάσκηνα και τα κόκκινα, 

γνωστά κι ως Αγιορείτικα. Τα δαμάσκηνα θα τα βρείτε σε 

όλες τις πιθανές μορφές, όπως αποξηραμένα, σε πιάτα 

μαγειρεμένα με κρέας, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες 

και λικέρ.  

 

 

 Μέλι      

  

Η μελισσοκομία αποτελούσε ανέκαθεν τεράστια ασχολία 

των κατοίκων της Σκοπέλου, με διάφορες πηγές να 

αναφέρουν πως οι πρώτοι άποικοι που επισκέφτηκαν το 

νησί έφεραν μαζί τους μελίσσια κι από τότε το μέλι είναι 

πλήρως συνδεδεμένο με την οικονομία και την κουζίνα 

του.  

 

 

 

 

 

 

 Σκοπελίτικη τυρόπιτα    

 

Η στριφτή τυρόπιτα που θα συναντήσετε στο νησί, 

γνωστή ως Σκοπελίτικη τυρόπιτα αποτελείται από ένα 

εξαιρετικό τραγανό φύλλο και μια υπέροχη μυζήθρα από 

κατσικίσιο γάλα και αποτελεί σήμα κατατεθέν του νησιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Παραδοσιακά γλυκά    

 

Τα παραδοσιακά γλυκά της Σκοπέλου είναι τα χαμαλιά και 

οι ροζέδες. Τα χαμαλιά διαθέτουν ένα μη συγκεκριμένο 

σχήμα και βασίζονται σε αμυγδαλόψυχα, ενώ είναι 

πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη. Από την άλλη βρίσκονται 

οι ροζέλες, οι οποίες βασίζονται στο καρύδι, έχουν πιο 

σφαιρικό σχήμα και είναι ένα ιδιαίτερο νόστιμο και 

αμυγδαλωτό γλύκισμα. Και τα δύο τα συνοδεύουν κυρίως 

στις μεγάλες εορτές, όπως τους γάμους και τις βαφτίσεις.  

 

 

 Κρασί     

 

Το νησί κατά την αρχαιότητα φημίζεται πως οι πρώτοι 

κάτοικοί του ήταν τα αδέρφια Στάφυλος και Πεπάρηθος, οι 

οποίοι ήταν οι γιοί του Θεού Διόνυσου, ο θεός των 

αμπελιών και του κρασιού, μια μυθολογία που 

επιβεβαιώνεται πλήρως από την εξαιρετική άνθιση της 

αμπελουργίας στη Σκόπελο. Απολαύστε λοιπόν, κάθε 

είδους κρασί που επιθυμείτε συνοδευτικά με τα γεύματα 

σας.  

 

 

 

 Ψώνια 

 

Στη Σκόπελό θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε μαγαζιά για να 

ψωνίσετε.  Τα περισσότερα πουλάνε κεραμικά, σκαλιστά 

ξύλα, χρυσό, κοσμήματα, δερμάτινα είδη, τοπικά γλυκά, 

κρασί, λικέρ κι ελαιόλαδο. Τα περισσότερα μαγαζιά 

βρίσκονται στην πρωτεύουσα του νησιού, ωστόσο θα 

βρείτε και σε μικρότερα χωριά. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή της Σκοπέλου είναι ήρεμη. Θα βρείτε 

πολλά μπαρ με χαλαρωτική ατμόσφαιρα στην Χώρα και 

στη Γλώσσα, τα οποία προσφέρουν μοναδικά κοκτέιλ. Για 

μία ακόμα πιο χαλαρή βραδιά, μπορείτε να επιλέξετε μία 

από τις πολλές παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Καστάνη   

Η οργανωμένη παραλία Καστάνη φημίζεται από την 

κινηματογραφική ταινία Mama Mia και βρίσκεται ελάχιστα 

χιλιόμετρα από τη Χώρα. Η Καστάνη αποτελείται από μια 

χρυσαφένια αμμουδιά, κρυστάλλινα νερά και ένα μεγάλο 

beach bar, τα οποία την καθιστούν ως κορυφαίο 

προορισμό χαλάρωσης όλες τις ώρες της ημέρας.  

 

 

 Στάφυλος   

Η Στάφυλος είναι μια αμμώδης και αρκετά μεγάλη σε μήκος 

παραλία, ενώ διαθέτει και ένα beach bar, το οποίο 

προσφέρει ομπρέλες και ξαπλώστρες για να απολαύσετε 

πλήρως το μπάνιο σας, ενώ ακόμα θα βρείτε κι ένα 

εξαιρετικό εστιατόριο πριν κατεβείτε τα σκαλάκια για να 

φτάσετε στην ακτή.  

 

 

 Μηλιά    

Για τους ντόπιους η παραλία Μηλιά είναι η πρώτη και 

καλύτερη παραλία της Σκοπέλου. Αποτελείται από μια 

μεγάλη ακτή με βότσαλα, άμμο και καταγάλανα 

κρυστάλλινα νερά. Περιτριγυρίζεται από το πράσινο χρώμα 

των πεύκων που φτάνουν ακριβώς μέχρι την παραλία, ενώ 

θα βρείτε και μία καντίνα, beach bar αλλά και 

εγκαταστάσεις για ενοικίαση θαλάσσιων σπορ.  

 

 

 Πάνορμος  

Η παραλία Πάνορμος είναι για όλους όσους επιθυμούν μια 

οργανωμένη αλλά πιο ήρεμη παραλία. Δίπλα από την 

παραλία θα βρείτε ταβέρνες, καφετέριες και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, ενώ το ειδυλλιακό τοπίο με την κατάφυτη πλαγιά 

σε συνδυασμό με τα καταγάλανα νερά θα σας μαγέψει.  

 


