
Η Προσφορά ισχύει για το συλλογο είτε για γκρούπ είτε μεμονωμένα μέλη του

Με την επιβεβαίωση /φωτοτυπία  κάρτας μέλους.

Στη τιμή περιλαμβάνεται:

Συνάντηση και μεταφορά από και προς το λιμάνι, ποτό καλωσορίσματος, καθημερινή
καθαριότητα, χάρτη του νησιού, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση Internet

Επιπλέον προσφορά -έκπτωση στο μπαρ της πισίνας. Προαιρετικό πρωινό.

ΚΑΣΤΡΟ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Type of
Accommodation Breakfast Not Included

Double Room
Garden View
Δίκλινο με
θέα κήπο

Low
Season

Apr. 1 - May 30 &
Sept. 10 - Oct. 10

€ 35

Middle
Season

June 1 - 20 &
Sept. 1 – 10

€ 40

Πρωινό 8
ευρώ
κατ΄άτομο

Triple Room
Garden View
Τρίκλινο με
θέα κήπο

€ 45 € 50

Double Room
Sea View
Δίκλινο με
θέα θάλασσα

€ 45 € 50

Triple Room
Sea View
Τρίκλινο με
θέα θάλασσα

€ 55 € 60

Studio for 2
Sea View

Στούντιο για 2
άτομα με θέα
θάλασσα

€ 55 € 65

Apartment for
3 Garden
View
Διαμέρισμα
για 3 άτομα
με θέα κήπο

€ 60 € 70

Διαμέρισμα
για 4 άτομα
με θέα
θάλασσα

€ 80 € 90

Suite for 2
Sea View
Σουίτα για 2

€ 90 € 100



Το συγκρότημα μας απέχει μόλις 5 λεπτά από τις αμμουδερές παραλίες Ψαραλυκή
1η και 2η και 200μ από την πλακόστρωτη

Κεντρική πλατεία με την αγορά και τα ταβερνάκια.

Διαθέτει παραδοσιακά διακοσμημένα διαμερίσματα, στούντιο και δωμάτια,
οικογενειακό περιβάλλον και οργανωμένες υπηρεσίες που υπόσχονται άνετη και
ευχάριστη διαμονή

Στο «ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ»

θα βρείτε στο χώρο υποδοχής καθιστικό με νησιώτικη σάλα, χτιστούς καναπέδες και
αντίκες εποχής, χώρο TV / DVD και γραφείο με Η/Υ με ασύρματο ιντερνέτ σύνδεση

στη διάθεση σας . Απολαύσετε το πρωινό σας στις βεράντες του Kastro, που
διαθέτουν καταπληκτική θέα στο γύρω τοπίο που περιβάλλονται από έναν όμορφο,
κατάφυτο κήπο.
Θα αγαπήσετε τη νέα μεγάλη πισίνα και τον ιδιαίτερο περιβάλλοντα χώρο
καλαίσθητα σχεδιασμένος με κήπο, ξαπλώστρες, ομπρέλες και έπιπλα για
χαλάρωση και παιχνίδι.

Το μπαρ δίπλα στην πισίνα σερβίρει δροσερά κοκτέιλ, παγωμένο κρασί, αναψυκτικά,
καφέδες και ελαφριά σνακ.

Ό,τι χρειάζεστε δηλαδή για ονειρικές μέρες χαλάρωσης κάτω από τον καλοκαιρινό
ήλιο.

Βήματα για να κάνετε κράτηση ως μέλη του συλλόγου:

Α. Ζήτηση  των ημερομηνιών της κράτησης με  τηλ/fax ή e-mail

και Επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων μας.

Β. Προκαταβολή 2 διανυκτερεύσεις εντός 10ημερου από την επιβεβαίωση σε

Εθνική Τράπεζα Νο λογ. 719 70059037 Ή Eurobank Νο.λογ. 0026 0009 86
0102486672

Μαούνης Μάρκος και Κριτσαντώνη Μαγδαληνή

Γ.Τηλεφωνική  ενημέρωση κατάθεσης/ποσού

Δ. Τελική Επιβεβαίωση από εμάς με fax/e-mail



Παρακαλούμε, Παραμονές της άφιξης σας ,παρακαλούμε ενημερώστε μας το δρομολόγιο
της άφιξης σας στη Πάρο

για να σας δώσουμε τις πληροφορίες ανταπόκρισης με την Αντίπαρο και της συνάντησης
μας.

Σας περιμένουμε για ευχάριστες διακοπές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στην Αντίπαρο!


