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CHC PORTO PAROS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

Το Porto Paros βρίσκεται μόλις 4χλμ από τη Νάουσα, δίπλα στην παραλία Κολυμπήθρες, σε 

μια όμορφη παραλία 130 στρεμμάτων, 11χλμ μακριά από το λιμάνι της Παροικιάς και 20χλμ 

από το αεροδρόμιο της Πάρου. 

Το συγκρότημα PORTO PAROS, το μεγαλύτερο από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, προσφέρει 

242 δίκλινα δωμάτια, βίλες και σουίτες, 2 εστιατόρια, 3 μπαρ, 3 πισίνες, θερινό θέατρο και 

συνεδριακές εγκαταστάσεις για τους φιλοξενούμενους, χτισμένο σε κυκλαδίτικο 

αρχιτεκτονικό στυλ. 

Προσφέρει εξαιρετικές παροχές καταλυμάτων και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για 

μοναδικές, ήρεμες και χαλαρωτικές διακοπές, καθώς και πληθώρα ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες, κοντά ή μακριά από το ξενοδοχείο, όπως η Αντίπαρος και άλλα νησιά των 

Κυκλάδων, για μέρα ή νυχτερινή ζωή. 

Απολαύστε την καθαρή φύση και τον πολιτισμό της Πάρου, αναπνέοντας βαθιά κάτω από το 

γαλάζιο του ουρανού και τη μεσογειακή αύρα… 

 

Τοποθεσία 

Το Porto Paros βρίσκεται μόλις 4χλμ από τη Νάουσα, δίπλα στην παραλία Κολυμπήθρες, σε 

μια όμορφη παραλία 120 στρεμμάτων, 11χλμ μακριά από το λιμάνι της Παροικιάς και 20χλμ 

από το αεροδρόμιο της Πάρου. 

 

Εγκαταστάσεις 

• “Porto Paros ” Κεντρικό Εστιατόριο 20 μ. από τη θάλασσα 

• Gourmet εστιατόριο θαλασσινών a la carte δίπλα στο κύμα 

• “Cavo” Πλωτό Εστιατόριο Εκδηλώσεων/ Δεξιώσεων 600 ατόμων 

• Ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες 

• “Paros“ Kεντρικό Μπαρ με μεγάλη βεράντα 

• “Naousa” Μπαρ Πισίνας 

• “Golden” Μπαρ Παραλίας 

• Εξωτερική Πισίνα 

• Εξωτερική Παιδική Πισίνα (με ναυαγοσώστη) 

• Μίνι Mάρκετ 

• 3 Παρκινγκ 
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• Αμφιθέατρο “Antiparos” για εκδηλώσεις και διασκέδαση 

• Αίθουσα Συνεδρίων (350 ατόμων) 

• “Petalo” εσωτερικός χώρος 300 ατόμων 

• ΤV room 

• Κλιματισμός 

 

Υπηρεσίες 

• Κυκλαδίτικη Reception 

• 24ωρη υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

• Δωρεάν Wi-Fi 

• VIP υπηρεσίες 

• Υπηρεσία πλυντηρίου 

• Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

• Γιατρός κατόπιν ζήτησης 

• Υπηρεσίες μασάζ 

• Φαρμακείο 

 

Σπορ και Ψυχαγωγία 

• Κλαμπ για παιδιά 

• Θερινό Aμφιθέατρο 

• Γήπεδo tennis 

• Πετσέτες παραλίας και πισίνας 

• Κρουαζιέρες 

• Aqua Paros Waterpark 

• Παιδική Χαρά 

• Eκδρομές & Δραστηριότητες 

 
Aqua Paros Waterpark 

 
Το ξακουστό Aqua Paros Waterpark, οι φημισμένες νεροτσουλήθρες στην Πάρο, βρίσκονται 

στο χώρο του Συγκροτήματος, δίπλα στην πλαζ με θέα στη Νάουσα – και λειτουργούν από 

αρχές Ιουλίου έως αρχές Σεπτέμβρη, για τους φιλοξενούμενους μας και το κοινό. 

Διαθέτουν τη δική τους παραλία, πισίνα, 13 νεροτσουλήθρες (το μοναδικό με 

νεροτσουλήθρες, που καταλήγουν στη θάλασσα), ποτάμι lazy και πολλές άλλες 

δραστηριότητες, και χαρίζουν ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Λειτουργούν με θαλασσινό 

νερό, που ανακυκλώνεται κάθε 1 ώρα και 45 λεπτά. 
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• 13 νεροτσουλήθρες για όλες τις ηλικίες 

• Ποτάμι (Lazy river) 

• Μεγάλη Πισίνα 

• Παιδική Πισίνα 

• Εστιατόριο Self-Service 

• Τουαλέτες / Ντους 

• Ντουλάπια φύλαξης 

• Μπαρ 

• Αποδυτήρια 

• Χώρος Πρώτων Βοηθειών 

• Υπηρεσία Ναυαγοσωστών 

• Ομπρέλες & Ξαπλώστρες στην πισίνα & lazy river 

• Δωρεάν πάρκινγκ 

 

Διαμονή: 
 
Υπάρχουν 242 δωμάτια που περιλαμβάνουν, Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στο βουνό/στον Κήπο, Δίκλινο 
Δωμάτιο για χρήση μονόκλινου με θέα στο βουνό/στον Κήπο, Δίκλινο Δωμάτιο με πλαϊνή θέα στην 
θάλασσα/Πισίνα και Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στην θάλασσα. 
 
Εστιατόρια και Μπαρ 
 

• Greek Sea Food Εστιατόριο a la carte δίπλα στο κύμα 

• «Porto Paros» Κεντρικό Εστιατόριο 20μ. από τη θάλασσα 

• «Cavo» Πλωτό Εστιατόριο Εκδηλώσεων/ Δεξιώσεων 600 ατόμων 

• «Paros» Kεντρικό Μπαρ με μεγάλη βεράντα 

• «Naousa» Μπαρ Πισίνας 

• «Golden» Μπαρ Παραλίας 

 
 
Άλλες υπηρεσίες 
 
Γάμοι 

 
Αν αναζητάτε μια ειδυλλιακή τοποθεσία για την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής σας, με 
ρομαντική ατμόσφαιρα και σε Πλωτό Εστιατόριο πάνω στη θάλασσα, τότε το 4 αστέρων 
Porto Paros Hotel & Villas & Aqua Park θα κάνει την επιθυμία σας πραγματικότητα! 
Εμπιστευθείτε μας για να γίνει μοναδικός και ο δικός σας γάμος στην Πάρο! 
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Συνεδριακοί χώροι 

 
Το Porto Paros αναλαμβάνει υπεύθυνα την διοργάνωση Γάμων, Βαφτίσεων, Δεξιώσεων, 
Εταιρικών εκδηλώσεων με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, στο Πλωτό Εστιατόριο 
«Cavo», δίπλα στη θάλασσα με θέα τη Νάουσα, χωρητικότητας έως 600 ατόμων. 
 

- Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθεατρική διάταξη – Άτομα 350 
- Ανοικτό Αμφιθέατρο – Αμφιθεατρική διάταξη – Άτομα 350 
- Συνεδριακή Αίθουσα 1 – Συνεδριακή διάταξη-Άτομα 30, Αμφιθεατρική διάταξη-

Άτομα 50 
- Συνεδριακή Αίθουσα 2 – Συνεδριακή διάταξη-Άτομα 30, Αμφιθεατρική διάταξη-

Άτομα 50 
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CHC PORTO PAROS - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

Βασικές παροχές 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Mini ψυγείο  

• δορυφορική τηλεόραση  

• Ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους 

• Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Σεσουάρ 

• Wi-Fi χωρίς επιπλέον χρέωση 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 
 
 
Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στο βουνό/στον Κήπο  

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια με επιπλέον κρεβάτια ή καναπέδες-κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2-4 ενήλικες 

• Θέα στο βουνό ή στον κήπο 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 
 
Δίκλινο Δωμάτιο για χρήση μονόκλινου με θέα στο βουνό/στον Κήπο 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 1 ενήλικα 

• Θέα στο βουνό ή στον κήπο 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 
 
Δίκλινο Δωμάτιο με πλαϊνή θέα στην θάλασσα/Πισίνα 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια με επιπλέον κρεβάτια ή καναπέδες-κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2-4 ενήλικες  

• Πλαϊνή θέα στην θάλασσα ή στον Πισίνα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 
 
Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στην θάλασσα 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια με επιπλέον κρεβάτια ή καναπέδες-κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2-4 ενήλικες 

• Θέα στη θάλασσα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
 
Όλοι οι εσωτερικοί δημόσιοι χώροι είναι μη καπνιστών . Όλες οι  αίθουσες εστιατορίου είναι μη καπνιστών. 
Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται min μια ημέρα πριν στην υποδοχή του εστιατορίου  
 
Πρωινό  (07.30-11.00) 
- Στο κεντρικό εστιατόριο “Porto Paros”, 20m από την παραλία :  εσωτερικά με κλιματισμό. 
- American buffet με show cooking (07:30 – 10:00)  
-       Πρωινό νωρίς το πρωί  continental breakfast (05.00-07.30) (κατόπιν αίτησης ) 
-       Για αργοπορημένους continental breakfast (10.00-11.00) στο Bar 
-       Πρωινό νωρίς το πρωί και lunch basket κατόπιν κράτησης μέχρι τις 14:00  την προηγουμένη ημέρα  
 
Μεσημεριανό  (12.30 - 14.30) 
- Στο κεντρικό εστιατόριο : Μια ποικιλία από ορεκτικά , πρώτα , και επιμέρους πιάτα προσφέρονται: Ψάρια 

σχάρας, κρέας;, λαχανικά , μακαρόνια , ζεστά πρώτα, pizza, τηγανιτές πατάτες , εποχιακές  φρέσκες  
σαλάτες, και διάφορα γλυκά. 

- Μπουφές με  show cooking. 
- Self Service για τα ποτά: Κόκκινο και άσπρο κρασί , νερό, μπύρα και αναψυκτικά.  

 
Σνακ  & παγωτά  (11.00-17:45): μια μεγάλη ποικιλία από σνακ, σάντουιτς, τοστ , ποπκορν, γλυκά, και παγωτά 

σερβίρονται  στο μπαρ της πισίνας.  
 
Καφές - Τσάι (15.00-17.00) στο μπαρ της πισίνας   
 
Δείπνο (19.00-21.30) 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Καθημερινό  * 
*Βρεγμένα ρούχα, ακάλυπτα μαγιό, ενδυμασία παραλίας και παντόφλες δεν επιτρέπονται. Μακριά πανταλόνια 
απαιτούνται για ενήλικες. 
 
Μεσογειακή κουζίνα στο κεντρικό εστιατόριο : Εξωτερική βεράντα , εσωτερική σάλα κλιματιζόμενη  
- Ανάλογα με την βραδιά : Θεματικός μπουφές , διαφορετικές σαλάτες καθημερινά , κρύα και ζεστά πιάτα , 

φρούτα και γλυκά.  
- Show Cooking-style -grill με ψάρι , κρέας και λαχανικά  
- Γωνιά διαιτητική , Γωνιά οργανικά και βιολογικά τρόφιμα  
- Ζυμαρικά της ώρας  
- Self Service για το φαγητό . Service  για όλα τα ποτά:  Κρασί  (εμφιαλωμένο ), νερό  (εμφιαλωμένο ), μπύρα 

και αναψυκτικά  
Όσον αφορά την προετοιμασία των ειδικών γευμάτων ( αλλεργίες, διαβητικοί, χωρίς γλουτένη ) Παρακαλώ  
επικοινωνήστε  με τον  Maitre d’ Hotel η με το τμήμα των  Guest Relations. 
 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
“Maistrali” Α La Carte Restaurant  με εξωτερική βεράντα  
Ελληνικό εστιατόριο με φρέσκα ψαρικά  μπροστά στην θάλασσα  (κατόπιν κράτησης μέχρι τις 14:00 την 
προηγούμενη ημέρα ) 
“Cavo” εστιατόριο που επιπλέει   (μόνον για ειδικές εκδηλώσεις -  μέχρι 600 άτομα  
 
 

 

 

ΜΠΑΡ 
 
“Paros” κεντρικό μπαρ  με μεγάλη βεράντα 17.30-01.00 
“Naousa” Μπαρ πισίνας  10.00-18.00 
“Golden” Μπαρ παραλίας  10.00-18.00 
 
Στο πακέτο All Inclusive σερβίρουμε στα Bars ( από τις 10:00 έως 
τις 23:00) μια επιλογή από τοπικά ποτά , Long drinks, κοκτέιλ, 
νερό, μπύρες, τοπικό κρασί ( κόκκινο & λευκό) ελληνικός καφές , 
καφές φίλτρου/ στιγμιαίο καφέ, ζεστή σοκολάτα, τσάι, 
αναψυκτικά , χυμοί φρούτων. 
 
Μπαρ πισίνας και μπαρ παραλίας παραμένουν  ανοικτά ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες.  
 
Ποτά επι πληρωμή  
-      Εισαγόμενα και ποτά  Premium όπως τα ουίσκι με μαύρη και 
κόκκινη ετικέτα , μαλτ, η μπέρμπον ουίσκι σαμπάνια κλπ  
-     Φρέσκοι χυμοί φρούτων με επιβάρυνση   
-      Ειδικές μάρκες καφέ  
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
“Paros” Κεντρικό μπαρ  (23.00-01.00) 
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τα εμπορικά 
σήματα των τοπικών η εισαγόμενων ποτών, αναψυκτικών , 
καφέδων και νερών  

Δραστηριότητες χωρίς χρέωση  
- Γυμναστήριο  
- Γήπεδα τένις  
 

 
Άλλες υπηρεσίες χωρίς χρέωση   
- Υποδοχή ανοικτή  24 ώρες  
- Υπηρεσία Εξπρές check out   
- Χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο  
- Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και 

στην παραλία  (Κρατήσεις δεν επιτρέπονται ) 
- Δωμάτιο αποσκευών  
- Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο και στα δωμάτια.  
- Πετσέτες παραλίας και πετσέτες για την 

πισίνα  
- Parking 

 
Πρόγραμμα Animation για ενήλικες 6 ημέρες την 
εβδομάδα  
- Δραστηριότητες και  αθλοπαιδιές κατά την 
διάρκεια της ημέρας  
-  Ελαφρύ πρόγραμμα κατά την διάρκεια της 
ημέρας με  θεάματα  όπως cabaret , karaoke, 
χορούς κλπ  
 
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ  
- Θαλάσσιο πάρκο Aqua Paros  
 
 
 
 
 

 

ALL INCLUSIVE SERVICES 2020 

CHC PORTO PAROS 4* 
 

Check in 14:00 pm 
Check-out 12:00 am 

 

Αποποίηση ευθυνών : Η διεύθυνση του 
ξενοδοχείου διατηρεί το δικαίωμα να 
αλλάξει το πρόγραμμα του All inclusive ανά 
πάσα στιγμή ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες τις συνθήκες εξυπηρέτησης η την 
πληρότητα. Ωστόσο το ωράριο λειτουργίας 
και η ποιότητα των υπηρεσιών θα 
διατηρούνται πάντα.  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
- Mini club (f Από 3 χρόνων έως 12 χρόνων ), 6 μέρες την 

εβδομάδα  
- Ξεχωριστή πισίνα για τα παιδιά με γλυκό νερό ( με 

ναυαγοσώστη)  
-      Παιδιά κάτω των 12 χρονών οφείλουν  να συνοδεύονται 

αλλά  και να εποπτεύονται από τους γονείς τους. 
- Υψηλές καρέκλες για παιδιά  
- Κρεβατάκια για μωρά 
- Δωμάτια ειδικά για οικογένειες  
- Children’s playground 

 Υπηρεσίες με extra χρέωση  
-  Babysitting (κατόπιν αιτήματος ) 
-  Γιατρός κατόπιν κλήσης  
-  Ημερήσια χρήση δωματίου κατά την αναχώρηση ( ανάλογα με 
την διαθεσιμότητα )  
-  Υπηρεσία δωματίου  
-  Υπηρεσία λεωφορείου για την Νάουσα 
-  Υπηρεσίες Massage  
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