
4&1
ημέρες24,30/7

9,16/8

Καλοκαίρι στην Πάρο

Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο 
περιβάλλον, γραφικά χωριά, beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και αρκετά αξιοθέατα. Το 
ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του! Τα τελευταία χρόνια η Πάρος ήρθε πιο κοντά στη Β.Ελλάδα με απευθείας 
πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία. 
Φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και δωμάτια στην περιοχή της Νάουσας στο πολυτελές 
και ταυτόχρονα γραφικό Asteras Paradise σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά ... εσείς το 
μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Επιλέξετε εμάς για αυτό το Kαλοκαίρι στην Πάρο γιατί προσφέρουμε...

• προ κρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES σε χαμηλές τιμές
• Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές γκρουπ
• ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να αφήσετε το αυτοκίνητο σας 
• ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ με παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Πάρου
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και δυνατότητα αναβάθμισης με καλύψεις covid
• τη δική μας φροντίδα..Είναι καλό να έχεις κάποιον έμπειρο να σε προσέχει!

Σημειώσεις:

• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιείται 
ως εγγύηση και να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.

• Τιμές για parking στο SKYPARK αεροδρόμιο “Μακεδονία” , 5 ημέρες 16€ 
Το πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την 
είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24 ώρες και προσφέρει επισκευή μικρο βλαβών λόγω 
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα επιπλέον ασφάλιση για 
καλύψεις λόγω νόσησης από Covid πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού +15€ ανά άτομο. 

Πάρος

ΠΑΡΟΣ 4&1 ημέρες
24,30 Ιουλίου & 9,16 Αυγούστου   

AEGEAN AIRLINES

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

ASTERAS PARA-
DISE CLUB 4*

περιοχή 
Νάουσας 

Σε μια ιδανική τοποθεσία κοντά 
στην κοσμοπολίτικη Νάουσα και τις 

καλύτερες παραλίες του νησιού, 
συνδυάζει μοντέρνα με παραδοσιακή 

κυκλαδίτικη διακόσμηση. Στους 
κοινόχρηστους χώρους θα βρείτε 

εξωτερική πισίνα, pool bar, wellness 
area, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, 

hot tub και sauna. Τα δωμάτια είναι 
πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις 

σύγχρονες ανέσεις.

πρωινό 

garden view 470 450 1o παιδί 195
2ο παιδί 295

partial 
sea view 499 480 1o παιδί 219

2ο παιδί 320

σύνολο φόρων +35€ / άτομο



ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

AEGEAN AIRLINES 06.05 - 07.20 07.50 - 09.05
χειραποσκευή έως 8 κιλά και 
1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά 

άτομο 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
Παραλαβή / Παράδοση στο Αεροδρόμιο

τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χ.λ.μ.

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 5 ημέρες

A Nissan Micra 1.0 230

Β Suzuki Celerio 1.2 240
C Diesel 1.4 315

 * προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

Περιλαμβάνει:
 
1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 

Aegean Airlines
2. Χειραποσκευή έως 8 κιλά και 1 αποσκευή έως 

23 κιλά ανά άτομο 
3. Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην 

κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο για 4 διανυκτερεύσεις 
5. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• δεν περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής 
οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου :ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση  

• 1-2 αστέρων: 0,50 €
• 3 αστέρων: 1,50 €
• 4 αστέρων: 3,00 €
• 5 αστέρων: 4,00 €


