
ΠΑΡΟΣ 4&1 ημέρες
24,31 Ιουλίου & 28 Αυγούστου   

AEGEAN AIRLINES

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

AEGEON 3*
Παροικιά

Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο 
στην πόλη της Παροικίας, 

μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από 
τον παραδοσιακό οικισμό και 
την παραλία. Διακρίνεται για 
την παραδοσιακή κυκλαδική 

αρχιτεκτονική και διακόσμηση, την 
καθαριότητα και τις ανέσεις του. 

Αποτελείται από δύο συγκροτήματα 
τριών κτιρίων, είναι οικογενειακή 
επιχείρηση και παρέχει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες και αυθεντική 
παριανή φιλοξενία για περισσότερο 

από 30 χρόνια.

 πρωινό standard 450 415 1o παιδί 195
2ο παιδί 260

BILIA HOTEL 3*
Νάουσα κέντρο 

Βρίσκεται στην καρδιά της Νάουσας, 
δίπλα στο γραφικό λιμανάκι, το 

ποτάμι και τα παραδοσιακά σοκάκια. 
Χτισμένο σε κυκλαδίτικο στυλ, 

διαθέτει πισίνα, 24 ώρες υποδοχή 
και δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 

μπαλκόνι.

- standard 460 440 -

ASTERAS
 PARADISE 

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 490 470 1o παιδί 195
2ο παιδί 395

partial 
sea view 530 510 1o παιδί 219

2ο παιδί 420

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 6 ημέρες

A Nissan Micra 1.0 230 280

Β Suzuki Celerio 1.2 240 290

C Diesel 1.4 315 380

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

ΠΑΡΟΣ 5&1 ημέρες
5 Ιουλίου & 9,16,30 Αυγούστου

AEGEAN AIRLINES

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

AEGEON 3*
Παροικιά

Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο 
στην πόλη της Παροικίας, 

μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από 
τον παραδοσιακό οικισμό και 
την παραλία. Διακρίνεται για 
την παραδοσιακή κυκλαδική 

αρχιτεκτονική και διακόσμηση, την 
καθαριότητα και τις ανέσεις του. 

Αποτελείται από δύο συγκροτήματα 
τριών κτιρίων, είναι οικογενειακή 
επιχείρηση και παρέχει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες και αυθεντική 
παριανή φιλοξενία για περισσότερο 

από 30 χρόνια.

 πρωινό standard 530 510 1o παιδί 195
2ο παιδί 320

BILIA HOTEL 3*
Νάουσα κέντρο 

Βρίσκεται στην καρδιά της Νάουσας, 
δίπλα στο γραφικό λιμανάκι, το 

ποτάμι και τα παραδοσιακά σοκάκια. 
Χτισμένο σε κυκλαδίτικο στυλ, 

διαθέτει πισίνα, 24 ώρες υποδοχή 
και δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 

μπαλκόνι.

- standard 540 520 195

ASTERAS
 PARADISE 

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 575 550 1o παιδί 195
2ο παιδί 450

partial 
sea view 620 496 1o παιδί 219

2ο παιδί 495

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 


