Προσοχή στην πολιτική αποσκευών των αεροπορικών εταιριών.
Δείτε τον πίνακα στη σελίδα 2

Πάσχα στην Πάρο

Με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES
Κατανυκτική ατμόσφαιρα σε αιγαιοπελαγίτικο φόντο
Τα παραδοσιακά, πασχαλινά έθιμα, αναβιώνουν μοναδικά στο κοσμοπολίτικο νησί της Πάρου, κάνοντας τις γιορτές
εκεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού, γιορτάζονται με ξεχωριστή λαμπρότητα και
κατάνυξη στο χωριό Μάρπησσα.
Στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους, με φόντο το μπλε της θάλασσας και το λευκό των μικρών, ασβεστωμένων
σπιτιών -στην Πάρο- το Πάσχα γιορτάζεται με περισσή λαμπρότητα και με την τήρηση μοναδικών εθίμων.
Το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, με τις όμορφες παραλίες και τα φυσικά λιμανάκια του, «εγκαινιάζει» αυτή
την εποχή την τουριστική του περίοδο, με τα χρώματα και τα αρώματα της άνοιξης να αποτελούν τους καλύτερους
συμμάχους του.
Τόσο στην πρωτεύουσα του νησιού, την Παροικιά, όσο και στα χωριά, αναβιώνουν παραδοσιακά έθιμα που
κάνουν το παριανό Πάσχα αγαπητό, τόσο για τους κατοίκους του νησιού, όσο για τους επισκέπτες του. Οι
μεγαλοπρεπείς βυζαντινές εκκλησίες και τα μοναστήρια με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που συναντά κανείς
κατά την περιήγησή του στο νησί, έχουν φυσικά την τιμητική τους τις ημέρες του Πάσχα, ενώ η περίφημη
Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Παροικιά ( www.ekatontapyliani.gr ), που χτίστηκε κατά τα πρώτα χριστιανικά
χρόνια, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τελώντας τις πιο λαμπρές λειτουργίες του νησιού.Τη τη Μεγάλη
Παρασκευή, το μοναδικό έθιμο της αναπαράστασης των Παθών κατά την περιφορά του Επιταφίου στα ορεινά
χωριά Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες και Άσπρο Χωριό, συγκεντρώνει τα περισσότερα… βλέμματα.
Εδώ και μια δεκαετία η ρεβιθάδα είναι το νηστίσιμο φαγητό που όλοι φτιάχνουν για τη Μεγάλη Παρασκευή.
Την Κυριακή του Πάσχα, χαρείτε τις εξοχές και γιορτάστε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης στη Μάρπησσα και
στη γραφική Νάουσα και τη Δευτέρα, συμμετέχετε στα πανηγύρια του νησιού.

4 ΗΜΕΡΕΣ 17/4
Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

-

299

199

229

ASTERAS PARADISE HOTEL 4* / ΝΑΟΥΣΑ (4χλμ)

Πρωινό

349

219

299

ZEFI HOTEL AND SUITES / ΝΑΟΥΣΑ

Πρωινό

365

219

309

Ξενοδοχείο

GLAROS /

ΝΑΟΥΣΑ - Κέντρο

Πτήσεις ΑEGEAN AIRLINES: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ 09.45 - 10.55 & ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.25 - 17.30
+ Σύνολο φόρων 35ε.
ΙΧ 1000cc για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ 95ε , 1200cc – 115ε

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

Στα προγράμματα Fly & Drive περιλαμβάνονται:
-

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
Διαμονή σε ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

