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ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
Τα γραφικά Κυκλαδονήσια 

 

4ΗΜΕΡΗ ΑΠΟ 22/8 ΕΩΣ 25/8/22 

 
Η απλότητα και η ομορφιά λάμπει σε τούτο το νησί. Αν κοιτάξει κανείς γύρω τους λόφους και τα 
χωριά θα νιώσει ότι ένας σπουδαίος μοντέρνος καλλιτέχνης σχεδίασε το περίγραμμά τους, με 
ανωφέρειες και κατωφέρειες που δίνουν ένα σχεδιαστικό ποίημα. Η Πάρος ακτινοβολεί το φως του 
ήλιου και καθρεφτίζει την ομορφάδα της στο απέραντο γαλάζιο. Συνδυάστε τη νησιωτική παράδοση 
με τον κοσμοπολίτικο αέρα αυτών των νησιών και ξεκουραστείτε μαζί μας απολαμβάνοντας τη 
θάλασσα και τις ομορφιές τους. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση  από 

Πάτρα  02:30 νυχτερινή για Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους 07:25 για την όμορφη 
Πάρο. Μετά από ταξίδι 4 ωρών φτάνουμε στο λιμάνι της Παροικιάς γύρω στις 11:30 περίπου. 
Αποβίβαση λίγος χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα στα γραφικά στενά και ένα καφέ στην 

Παροικιά ή πρόχειρο φαγητό. Το μεσημέρι 13:30 αναχώρηση για τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας. 
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και μπάνιο μιας και το ξεν/χείο μας βρίσκεται στην θάλασσα. Αργά 
το απόγευμα ώρα 07:00 αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Νάουσα όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτες 

και φαγητό. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξεν/χείο μας 23:30. Διαν/ση. 
Ημέρα 2η: ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ – ΑΛΥΚΗ – ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΛΕΥΚΕΣ 
– ΜΑΡΑΘΙ Πρωινό και ώρα 09.00 αναχώρηση για την Μονή Χριστού στο Δάσος ( από τα 

σημαντικότερα της Πάρου ) όπου φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου .Επίσκεψη – 
προσκύνημα και συνεχίζουμε με την κοιλάδα των πεταλούδων Tigermoth με τα πορτοκαλοκόκκινα 

χρώματα . Επόμενος σταθμός μας το μουσείο «Σκορπιός» του Μπενέτου Σκιαδά στην Αλυκή όπου 
μπορούμε να δούμε στον κήπο με τις μινιατούρες από γνωστά μνημεία των Κυκλάδων και να 
θαυμάσουμε την συλλογή από εντυπωσιακές μακέτες πλοίων . Συνεχίζουμε για τον Δρυό και το Πίσω 

Λιβάδι όπου θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα γευματίσουμε. Νωρίς το απογευματάκι αναχώρηση και 
περνώντας από την Μάρπησσα θα φτάσουμε στο όμορφο χωριό Λεύκες με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τον ναό της Αγίας Τριάδας . Το χωριό ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού 

.Στάση μιας ώρας για βόλτες , καφεδάκι . Συνεχίζοντας για την επιστροφή μας προς το ξενοδοχείο θα  
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βρεθούμε στο Μαράθι την περιοχή όπου βρίσκονταν τα αρχαία λατομεία με το περίφημο Παριανό 

Μάρμαρο από το οποίο έχουν κατασκευαστεί τα πιο φημισμένα αγάλματα της αρχαίας Ελλάδας 
(Αφροδίτη της Μύλου , Ερμής του Πραξιτέλη , Νίκη της Σαμοθράκης , οι κόρες της Ακρόπολης κ.α.) 
Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μια μικρή βόλτα στο πάρκο που έχει διαμορφωθεί . Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας . Βράδυ ελεύθερο στην Παροικιά . Διαν/ση .   
Ημέρα 3η : ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Πρωινό και ώρα 09.30 αναχώρηση για την Πούντα απ’ όπου με το FB θα 
περάσουμε απέναντι στην Αντίπαρο . Ο κεντρικός δρόμος , τα ασβεστωμένα σπιτάκια με τις 

βουκαμβίλιες και τα κόκκινα γεράνια , η πλατεία με τον μεγάλο ευκάλυπτο , ο πλακόστρωτος 
πεζόδρομος από το λιμάνι ως τον Σιφνέϊκο Γιαλό συνθέτουν μια μαγική εικόνα . Χρόνος για βόλτες , 
φωτογραφίες , μπάνιο , φαγητό . Αργά το μεσημέρι πέρασμα με το FB στην Πούντα και επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση . Το βραδάκι μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη Νάουσα . Επιστροφή 
αργά το βράδυ. Διαν/ση . 

Ημέρα 4η : ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ – ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ – 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 10.30 αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για την πιο γνωστή αλλά και 
παράξενη παραλία της Πάρου τις Κολυμπήθρες . Σύντομη στάση για φωτογραφίες και μετά θα πάμε 

στην επόμενη παραλία το Μοναστήρι που είναι οργανωμένη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
το μπάνιο μας και να γευματίσουμε . Αργά το μεσημέρι επιστροφή στην Παροικιά και επίσκεψη -  
ξενάγηση στην προστάτιδα και κόσμημα του νησιού της Πάρου την Παναγία την Εκατονταπυλιανή . 

Το υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου ελεύθερο για αγορές αναμνηστικών 
και τελευταίες εξερευνήσεις . Ώρα 18.15 περίπου συγκέντρωση στο λιμάνι , επιβίβαση στο πλοίο και 
19.15 αναχώρηση για επιστροφή στον Πειραιά όπου θα φτάσουμε μετά από 4 ώρες . Αποβίβαση και 

επιστροφή στην πόλη μας με το πούλμαν .  
  

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει  χωρίς βέβαια παραλήψεις.  
 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ! Για δηλώσεις συμμετοχής με 
προκαταβολή έως και 22/7/22, τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο : 290,οο€  
 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  :  Από 23/07 η τιμή διαμορφώνεται στο 

310,oo€  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

 
Για δωμάτιο με θέα θάλασσα επιπλέον χρέωση 15,οο€ ανά άτομο 
(δεν ισχύει για τα μονόκλινα δωμάτια) 

 
Μονόκλινο κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο επιπλέον 
επιβάρυνση : 80,οο€ 
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ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : 
 

 Η μεταφορά , περιήγηση με το πούλμαν (περνά μαζί στο νησί) 

 Εισιτήρια πλοίου  επιβατών σε οικονομική θέση Πειραιά – Πάρο & 

αριθμημένο κάθισμα αεροπορικού τύπου Πάρο – Πειραιά  με τη Blue 

star Ferries 

 Το Εισιτήριο  του πούλμαν στο πλοίο Πειραιά – Πάρο - Πειραιά 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 3* παραθαλάσσιο ξεν/χείο NIKOLAS 

HOTEL στην Παροικιά   

 Τρία (3) πρωινά σε μπουφέ   

 Το εισιτήριο του F/boat για το πέρασμα στην Αντίπαρο 

 Συνοδό του γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Είσοδοι μουσείων , χώρων, φόρος διαμονής που πληρώνεται απευθείας 
στο κατάλυμα 1,5 ανά δωμάτιο ανά διαν/ση, οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικώς ότι 
ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υποχρεωτικά εντός του λεωφορείου και του πλοίου σύμφωνα με τα ισχύοντα 
μέτρα. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω : Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο 

κατόπιν προκαταβολής ποσού 120,οο€ τουλάχιστον κατ’ άτομο  έως 22/7/22 
σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 

γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK. 
 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 12/08/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε 

με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα 
πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . 
 

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη 
αναγραφόμενη ημερομηνία διότι  μας δίδεται από τα ξεν/χεία & τις ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα 
option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των 

δωματίων  & εισιτηρίων με χρήματα. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα 
ξεν/χεία & πλοία για να μπορεί να τροποποιεί τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας 

παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε 
συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές με 
αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση 

δωματίων & ναυτιλιακών εισιτηρίων. 
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Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας.  

Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και 
αν διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια.  
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία & ναυτιλιακές εταιρείες 
προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη 

και υγείας) ιδιαίτερα σε περιόδους καλοκαιρινής σαιζόν γι’ αυτό και σας παραθέτουμε 
παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 
 

 Για ακύρωση από 25/07 έως 12/08/22 υπάρχει κράτηση της 

προκαταβολής 120,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 13/08/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και 

θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξ' ολοκλήρου το ποσό 

συμμετοχής εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με 

άλλο άτομο. 

 
Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 
γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. 
Θα τους βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης 

μπορείτε να ενημερωθείτε και από το γραφείο μας. 
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