
Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε. . .

• Εγγυημένες - προκρατημένες αεροπορικές θέσεις με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines σε όλα τα Ελληνικά νησιά
• Μία βαλίτσα 23 κιλά & μία χειραποσκευή ανά άτομο ΔΩΡΕΑΝ σε όλες τις προτεινόμενες πτήσεις της Aegean airlines.
• Συνεργασία με την Europcar η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο στόλο αυτοκινήτων, παρέχοντας την μέγιστη 

δυνατή ασφάλεια στις διακοπές σας.
• Διαθέτουμε την ποιοτικότερη γκάμα καταλυμάτων σε όλους τους προορισμούς από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή 

ξενοδοχεία με όλες τις εναλλακτικές διατροφές.
• Δυνατότητα parking - Alpha park στο αεροδρομιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων όπως αυτοί προβλέπονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
• Διαμορφώνουμε μαζί το καθημερινό πρόγραμμα των διακοπών σας, προτείνοντας σας μέρη να επισκεφτείτε και 

παραμένουμε στην διάθεση σας όλο το 24ωρο κατά την διάρκεια των διακοπών σας για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος 
σας απασχολεί.

• Ταξιδιωτική ασφάλιση.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

*Υποχρεωτική χρήση μάσκας!

Σε όλα τα πακέτα Fly & Drive, οι τιμές περιλαμβάνουν:
-Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, απευθείας για το νησί της 
επιλογής σας σε προκρατημένες θέσεις του γραφείου μας.
-23kg αποσκευή & 8kg χειραποσκευή σε όλες τις πτήσεις της Aegean 
airlines.
-Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας(Πρωινό, Ημιδιατροφή κ.α.)

Δεν περιλαμβάνονται:
-Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής των ξενοδοχείων. 
Στην Ελλάδα ο φόρος αντιστοιχεί σε:
0,50 € -> για ξενοδοχεία έως και 2*

1,50 € -> για ξενοδοχεία 3*

3,00 € -> για ξενοδοχεία 4*

4,00 € -> για ξενοδοχεία 5*

(Οι παραπάνω τιμές, αφορούν το δωμάτιο ανα διανυκτέρευση 

και το ποσό καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο της 

διαμονής σας)



ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
5 Ημέρες

ΠΤΗΣΕΙΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & 
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ

      06.20 - 07.30
ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

      07.55 - 09.00

Ξενοδοχεία Περίοδος Early
Booking

Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12 ετών Παρατηρήσεις

Eleftheria’s
Studios & Rooms
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 329 € 359 € -

Στο πακέτο συμπεριλαμβάνεται

H μεταφορά από το αεροδρόμιο 
προς το λιμανάκι της Πούντας

&

Μια Διανυκτέρευση στην Πάρο 
στο ξενοδοχείο Galatis (Αλυκή), 

την τελευταία ημέρα.

2η 379 € 409 € -

Nicolas Studios
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 339 € 369 € -

2η 369 € 399 € -

Antiparos Hotel
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 349 € 379 € -

2η 389 € 419 € -

Mantalena
Hotel 2*

Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 359 € 389 € 259 €

2η 409 € 439 € 255 €

Ergina Summer 
Resort

Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 365 € 395 € 1ο 219 €
2ο 399 €

2η 459 € 489 € 1ο 215 €
2ο 415 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Α’ CAT:5
ΗΜΕΡΕΣ B’ CAT:

165 €

185 €

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΧ.
1η
2η

13/07 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08

Φόροι Αεροδρομίων & 
Επίναυλοι Καυσίμων: 35€

*Απαραίτητη κατοχή πιστωτικής κάρτας για 
την ενοικίαση Ι.Χ.

Επιβάρυνση Μονοκλίνου +45%

   
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.



Ξενοδοχεία Περίοδος Early
Booking

Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12 ετών Παρατηρήσεις

Eleftheria’s
Studios & Rooms
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 359 € 389 € -

Στο πακέτο συμπεριλαμβάνεται

H μεταφορά από το αεροδρόμιο 
προς το λιμανάκι της Πούντας

&

Μια Διανυκτέρευση στην Πάρο 
στο ξενοδοχείο Galatis (Αλυκή), 

την τελευταία ημέρα.

2η 419 € 449 € -

Nicolas Studios
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 375 € 405 € -

2η 409 € 439 € -

Antiparos Hotel
Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 385 € 415 € -

2η 435 € 465 € -

Mantalena
Hotel 2*

Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 399 € 429 € 275 €

2η 479 € 509 € 269 €

Ergina Summer 
Resort

Αντίπαρος Πόλη

Μόνο Διαμονή

1η 399 € 429 € 1ο 225 €
2ο 449 €

2η 519 € 549 € 1ο 219 €
2ο 469 €

6 Ημέρες

ΠΤΗΣΕΙΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &
ΚΥΡΙΑΚΗ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ

      06.20 - 07.30
ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

      07.55 - 09.00

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Α’ CAT:6
ΗΜΕΡΕΣ B’ CAT:

195 €

225 €

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΧ.
1η
2η

Φόροι Αεροδρομίων & 
Επίναυλοι Καυσίμων: 35€

*Απαραίτητη κατοχή πιστωτικής κάρτας για 
την ενοικίαση Ι.Χ.

Επιβάρυνση Μονοκλίνου +45%

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

13/07 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08

   
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.


