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Απόδραςθ από τθν κακθμερινότθτα… 

Απολαφςτε Ρρωτομαγιά και Ράςχα ςτθν όμορφθ ΑΝΤΙΡΑΟ! 

Το «ΚΑΣΤΟ ΑΝΤΙΡΑΟΣ» ςασ καλωςορίηει εςάσ και τισ οικογζνειζσ ςασ με 

εξαιρετικζσ προςφορζσ διαμονισ  

Γνωρίςτε το Ράςχα μζςα από τισ τοπικζσ παραδόςεισ, τα ικθ και τα ζκιμα τθσ 

Αντιπάρου και τθσ Ράρου. 

Οι Ραςχαλινζσ μασ προςφορζσ , με δυνατότθτα διαμονισ ςε: 

 Δίκλινο Δωμάτιο με κζα κάλαςςα : € 45/διανυκτζρευςθ με πρωινό  

 Δίκλινο Στοφντιο 2-3 ατόμων με κζα κάλαςςα: € 55/διανυκτζρευςθ με 
πρωινό 

 Διαμζριςμα 3 και 4 ατόμων με κζα κάλαςςα από € 85 /διανυκτζρευςθ με 
πρωινό 

Στθ τιμι περιλαμβάνεται:  

 ςυνάντθςθ και μεταφορά από και προσ το λιμάνι, 

 ποτό καλωςορίςματοσ,  

 κακθμερινι κακαριότθτα,  

 χάρτθ του νθςιοφ,  

 δωρεάν αςφρματθ πρόςβαςθ Internet δωμάτια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

 Επιπλζον προςφορά -ζκπτωςθ ςτο μπαρ τθσ πιςίνασ. 
 
Το ςυγκρότθμα μασ απζχει μόλισ 200μ από τθν πλακόςτρωτθ κεντρικι πλατεία με 
τθν αγορά και τα ταβερνάκια και 5 λεπτά πεηοπορία από τισ αμμουδερζσ παραλίεσ 
Ψαραλυκι 1θ και 2θ 
Διακζτει παραδοςιακά διακοςμθμζνα διαμερίςματα, ςτοφντιο και δωμάτια, 
οικογενειακό περιβάλλον και οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ που υπόςχονται άνετθ και 
ευχάριςτθ διαμονι. 
Πλεσ οι μονάδεσ είναι κλιματιηόμενεσ και διακζτουν: 
· ιδιωτικό μπάνιο με είδθ περιποίθςθσ 
· ψυγείο ι πλιρωσ εξοπλιςμζνθ κουηίνα 
· τθλεόραςθ 
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· πλακόςτρωτθ βεράντα με υπζροχθ κζα ι κιπο 
και κακιςτικό ςτα διαμερίςματα 
Στο Kastro κα βρείτε ςτο χϊρο υποδοχισ κακιςτικό με νθςιϊτικθ ςάλα, χτιςτοφσ 
καναπζδεσ και αντίκεσ εποχισ, χϊρο TV / DVD και γραφείο με Η/Υ με αςφρματο 
ιντερνζτ ςφνδεςθ ςτθ διάκεςθ ςασ .Απολαφςετε το πρωινό ςασ και όχι μόνο ςτισ 
βεράντεσ του Kastro, τθ πιςίνα και το μπαράκι δίπλα ςτθν πιςίνα με τθν υπζροχθ  
κζα για ονειρικζσ μζρεσ χαλάρωςθσ και φιλοξενίασ.  

Σασ περιμζνουμε να γνωρίςετε το όμορφο νθςί ,να περιθγθκείτε ςτο ενετικό 

Κάςτρο, ςτο φθμιςμζνο Σπιλαιο ,να απολαφετε το θλιοβαςίλεμα ςτο Σιφνζικο αλλά 

και τα αξιοκζατα τθσ γειτονικισ μασ Ράρου, να γευτείτε τισ νθςιϊτικεσ ςπεςιαλιτζ 

και γιατί όχι να διαςκεδάςτε τθν νυχτερινι ηωι τθσ Αντιπάρου! 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. 

Καλϊσ να ορίςετε και Καλι Ανάςταςθ! 

Με εκτίμθςθ  

Φιλικά ,Μάγδα Κριτςαντϊνθ  

 

  


