
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde com o mediterrâneo a 

seus pés! 

Já imaginou acordar com o mediterrâneo a seus pés? No 

Yria Resort poderá realizar esse sonho! Este fantástico 

resort de 5* está situado a apenas 100 metros de 

Parasporos Bay, local onde poderá desfrutar de uma 

lindíssima praia com deslumbrantes águas cristalinas do 

Mar Egeu. Recomendamos também, ao lado da bonita 

praia de Kolympithres, o hotel de 5* Astir of Paros. Para 

além das piscinas, do ginásio, dos restaurantes e bares, 

este fabuloso hotel conta ainda com um campo de ténis, 

de golf, uma galeria de arte e serviço de concierge 24 

horas. O serviço de aluguer de helicópteros e iates está 

também disponível. Aconselhamos ainda: o 4* Holiday 

Sun, o 4* Paros Agnanti e o 4* Acqua Marina. 

 

 Visite Paros para além das 

suas praias! 

O primeiro local a visitar em Atenas tem de ser sem dúvida, 

a mundialmente famosa Acrópole, onde estão os templos 

do Parthenon e de Erecteion. Abaixo da Acrópole está 

Plaka, a zona residencial mais antiga de Atenas, que 

merece sem dúvida uma visita. Se gosta de museus então 

vai estar no paraíso: existem mais de 50 museus em 

Atenas, nós recomendamos uma visita ao Museu da 

Acrópole e ao Museu Arqueológico Nacional. O estádio de 

Panathinaiko, local onde tiveram lugar os primeiros Jogos 

Olímpicos (modernos) também merece uma visita, bem 

como a Agora (onde está o Templo de Hefesto, de Zeus e 

Arco de Adriano). 
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Visite Paros para além das 

suas lindíssimas praias! 

Aconselhamos que comece a sua visita pela igreja de 

Ekatontapliani (também chamada 100 portas), localizada 

na área de Parikia. Esta é uma das mais imponentes e 

importantes igrejas da Grécia! Ao lado desta igreja, poderá 

encontrar o museu de Arqueologia, um local também 

bastante interessante que deverá visitar. A 8 km de Parikia 

poderá visitar o vale das borboletas, um local que como o 

nome indica está cheio de bonitas borboletas. 

Recomendamos ainda a visita às famosas grutas de 

Antiparos, provavelmente as mais antigas da Grécia! 

Poderá fazer um tour de autocarro por Paros, onde ficará 

a conhecer estas e muitas mais atracções! Para mais 

informações contacte-nos! 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde comer na ilha! 

Aproveite para experimentar as deliciosas especialidades 

da cozinha grega! Na zona de Parikia aconselhamos o 

restaurante Levantis, o restaurante Argonauta, o 

restaurante Franca Scala. Na zona de Noussa, o 

restaurante Barbarossa e em Pounta o restaurante Thea. 

 

 
Para reservas ou informações contactar: 

A sua Agência de Viagens 
  

Em Portugal: 
Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  
Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperaturas médias:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

12.1  12.2 13.3 16 19.5 23.3 25 24.8 23 19.6 16.3 13.6 

 

                 Compras: Enquanto passeia aproveite para comprar alguns souvenirs nas 

pitorescas e bonitas ruas de Parikia e Naouassa. 

 

Como chegar: Existem ferries a partir de Atenas com destino a Paros, pelo 

menos 3 vezes ao dia. A viagem poderá demorar desde 3 a 5 horas. 

Visite as pérolas das Cíclades! 

E se para além de Paros podesse visitar as lindíssimas ilhas 

de Delos e Mykonos? O seu tour diário começará em 

Delos, a pequena ilha sagrada considerada como o berço 

do Deus Grego Apolo. Os seus monumentos arqueológicos 

únicos e a sua beleza natural fazem as delícias dos seus 

visitantes! Depois viajará até Mykonos, uma bonita ilha 

cosmopolita onde poderá visitar a ilha e todos os seus 

locais de interesse, mergulhar no mediterrâneo e beber 

uma refrescante bebida enquanto observa toda a sua 

beleza natural! Poderá também fazer uma viagem de 

barco pela costa da ilha de Antiparos, onde poderá, e 

deverá, tirar muitas fotografrias, relaxar, mergulhar nas 

águas cristalinas do mediterrâneo e usufruir do almoço 

que lhe será preparado na praia de Faneromeni. Para mais 

informações acerca destes ou de outros tours (como por 

exemplo às ilhas de Naxos e Santorini) contacte-nos! 

Delos 

Mykonos 
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