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Πάρος – Αντίπαρος με 338€ / ανά άτομο

Διαμονή στο υπέροχο παραλιακό PANDROSSOS HOTEL με τη μοναδική θέα!

Διάρκεια 5 ημέρες

Αναχωρήσεις 25/ΙΟΥΛ, 27/ΑΥΓ, 3/ΣΕΠ

Αναχωρήσεις από Αθήνα

Είδος ταξιδιού Ομαδικά ταξίδια

Τιμές & Παροχές

Τιμή ανά άτομο Αναχωρήσεις: 25/ΙΟΥΛ, 7, 22/ΑΥΓ, 5 ημέρες

Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε τρίκλινο

338 € 298 €

Στην αναχώρηση 27.08.22 υπάρχει επιβάρυνση 12 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.

Περιλαμβάνεται:

Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο λεωφορείο.

Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PANDROSSOS 3* στην ΠΑΡΟΙΚΙΑ.

Τέσσερα πρωινά σε μπουφέ.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΡΟ και αντίστροφα.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την επίσκεψη στην ΑΝΤΙΠΑΡΟ.

Αρχηγός - συνοδός.

Φ.Π.Α.

Φόρος διαμονής

Δεν περιλαμβάνει:

Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό.

Φόρο διαμονής.

Φόρος διαμονής:

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53
του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά
καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
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€ 0,50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων

€ 1,50 σε μονάδες τριών αστέρων

€ 3,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων

€ 4,00 σε μονάδες πέντε αστέρων.

Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του
φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως

Γενικές Πληροφορίες:

Το νησί της Αντιπάρου βρίσκεται 1 μίλι νοτιοδυτικά της Πάρου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με ferry boat μέσω
της Πάρου.

Τα εισιτήρια για το φέρυ μποτ Αντίπαρος – Πάρος κοστίζουν €1,30 ανά επιβάτη, €6,30 για κάθε αυτοκίνητο
(<4.25 μέτρα σε μήκος) ή €7,30 για κάθε αυτοκίνητο (>4.25 μέτρα σε μήκος).

Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν.

Όλα τα εισιτήρια είναι μίας διαδρομής.

Η αγορά εισιτηρίων γίνεται μόνο με μετρητά. Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές.

Τα ferry boat κάνουν διαδρομές καθημερινά και τακτικά μέσα στην ημέρα.

Η διαδρομή του ferry boat μεταξύ Αντιπάρου και Πάρου είναι περίπου 7 λεπτά.

Αν δείτε κάποιο ferry boat να περιμένει στο λιμάνι της Αντιπάρου ή στο λιμάνι της Πούντας στη Πάρο ρωτήστε
αμέσως αν μπορείτε να ανέβετε. Αν έχετε αυτοκίνητο ή μηχανή, πρώτα παρκάρετε και μετά πληρώνετε.

Τους μήνες αιχμής μπορεί να υπάρχει ουρά με αυτοκίνητα και να μην μπείτε στο πρώτο ferry boat που φεύγει.

Καθώς ταξιδεύετε από την Πάρο στην Αντίπαρο με το φέρρυ μποτ μπορείτε να δείτε στα δεξιά σας ένα μικρό
νησάκι που λέγεται Ρευματονήσι. Μόλις φτάσετε στο λιμάνι της Αντιπάρου θα δείτε την εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας ακριβώς μπροστά σας. Η χώρα της Αντιπάρου είναι στα δεξιά σας.


