W objęciach
błękitu i bieli

OKIEM

GRECOSA

idealny
jeden dzień
-

uliczkami miasta wśród kolorowych sklepi-

nie zaszkodzi odpocząć godzinę – poleżeć
morzu. Popołudniową porą wybierz się ku
bithres, pełną wygładzonych przez morze

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
KOŚCIÓŁ PANAGIA EKATONTAPILIANI - zwany

też Kościołem Stu Drzwi. Zlokalizowany
w miejscowości Parikia i uznawany za
najważniejszy istniejący bizantyjski zabytek
w Grecji.

DOLINA MOTYLI (PETALOUDES) – naturalny reletnich.To niezwykły fenomen, który w całej Grecji
ma miejsce wyłącznie na Paros i Rodos.
MARATHI – antyczne kamieniołomy nieopodal Marathi, w których dawniej wydobywano wyjątkowej jakości marmur. Na terenie
kompleksu znajdują się opuszczone budynki i kamieniołomy.

oraz
AKROPOL MYKEŃSKI / PLAŻA POUNDA
PLAŻA PARASPOROS / ASKLEPIEJON
PLAŻA AGIA IRINI / PLAŻA SANTA MARIA

Aquapark

Plaża Kolimbithres
Plaża Santa Maria

Akropol Mykeński

NAOUSSA
PARIKIA

MARATHI

Asklepiejon

Plaża Parasporos
Plaża Agia Irini

LEFKES

Plaża Pounta

Dolina Motyli

MARPISSA

PISO LIVADI
ALIKI

ANTIPAROS

warto zobaczyć!

INSPIRUJĄCE
OKOLICE...

Plaża Pounda

DESPOTIKO

NIE PRZEGAP
MIEJSCOWOŚCI

ZABYTKI

ROZRYWKA

ATRAKCJE

PLAŻE

PARIKIA

MARPISSA

Stolica i główny port wyspy. Miasto tętni
życiem za dnia i w nocy, mimo to wśród
licznych, krętych uliczek z łatwością można
znaleźć ustronne miejsca. Położone jest amfiteatralnie wokół portu, a w jego najwyższym
punkcie znajdują się pozostałości po weneckim zamku (Kastro) z XIII w.

Malownicza wioska położona na wzgórzu
Kefalos, z którego rozpościerają się cudowne widoki.

PLAŻA POUNTA
Piaszczysta plaża idealna do uprawiania
sportów wodnych. Unoszące się nad
błękitnymi wodami latawce kitesurferów
tworzą fantastyczny widok. Z Pounty
regularnie odpływają promy na sąsiednią
wyspę – Antiparos.

LEFKES
Najbardziej urokliwa wioska na Paros, zbudowana na wzniesieniu o wysokości 300 m
n.p.m.

NAOUSSA
Miasteczko
urzekające
najbardziej
malowniczymi widokami na wyspie. W
starym porcie znajduje się zamek i fort
wenecki z XV wieku, a w okolicy zlokalizowane są piękne plaże.

AQUAPARK

KOLIMBITHRES

Zlokalizowany jest w pobliżu Naoussy.
Cechą
wyróżniającą
na
tle
innych
aquaparków jest fakt, że wykorzystuje on
słoną wodę morską zamiast chlorowanej.

Jedna
z
najbardziej
popularnych
i nietypowych plaż na wyspie. Znana jest
z krystalicznie czystej wody i finezyjnych
formacji skalnych.

PISO LIVADI

ANTIPAROS

Piękny kurort z niewielkim uroczym portem,
W pobliżu znajduje się długa, piaszczysta
plaża Logaras.

Niewielka, urokliwa wysepka sąsiadująca
z Paros od strony plaży Pounta.

