
Πάρος, η Ελλάδα λαμπυρίζει εδώ!

Πάρος, ένα νησί, κατάλευκο, σαν το μάρμαρό της,

Πάρος, η χαρά του καλλιτέχνη, πανηγύρι χρωμάτων και αισθήσεων,

με την Εκατονταπυλιανή, την Αγιά Σοφιά του Αιγαίου, να την σκεπάζει

μ’ ένα αέρα ζωοδότη και μαέστρο, με φιλόξενους κατοίκους, πανέμορφους 

παραδοσιακούς οικισμούς και αμέτρητες αμμουδερές παραλίες.

Η κουζίνα της ντυμένη στα ντόπια καλούδια και λουσμένη στο Παριανό κρασί.

Πάρος, το νησί για όλες τις ηλικίες, πλήθος δραστηριοτήτων, για όλες τις εποχές.

Σας περιμένει να χαλαρώσετε, να γευτείτε, να διασκεδάσετε, να ονειρευτείτε,

να χαρείτε με την καρδιά σας, και να αφεθείτε…

γιατί στην Πάρο… το καλοκαίρι κάνει κράτηση σε…λογικές τιμές!

Paros, this is where Greece sparkles!

Paros, an island, as white as its marble,

Paros, the artist’s joy, a feast of colors and senses, with Ekatontapiliani church, 

 the so-called Aghia Sofia of the Aegean, with a life giving air, hospitable people, 

magnificent traditional settlements and countless sandy beaches.

Paros cuisine is enriched with local delicacies and bathed in its wine.

Paros, an island fit for people of all ages, offering several activities,  

throughout the year. 

It is waiting for you to relax, savour its food, enjoy yourselves and dream,

enjoy yourselves to the full, and surrender to it…

because in Paros…you can make reservations in the summer at... 

reasonable prices

www.paros.gr



Νάουσα

Η Νάουσα, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό, στη βόρεια 
ακτή του νησιού, διατηρεί την ομορφιά της Βενετσιάνικης 
αρχιτεκτονικής και γύρω της ο Αμπελάς, η Σάντα Μαρία, οι 
Αγ. Ανάργυροι, οι Κολυμπήθρες και οι Καμάρες. Χτισμένη 
αμφιθεατρικά με μια εκκλησιά στην κορυφή του λόφου, 
αγναντεύει τον κόλπο της Νάουσας. Αναγνωρίζεται σαν 
ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Ελλάδος, έχοντας 
διατηρήσει τον αυθεντικό νησιωτικό χαρακτήρα της αλλά 
και την κοσμοπολίτικη αίγλη της.

Naoussa

Naoussa, the second biggest village of Paros, situated on 
the island’s northern coast and surrounded by Ambelas, 
Santa Maria, Ag. Anarghiroi, Kolimbithres and Kamares, 
maintains the beauty of the Venetian architecture. Naoussa 
is amphitheatrically built, with a church on the top of the 
hill, overlooking Naoussa bay. Maintaining a genuinely 
insular profile and a cosmopolitan atmosphere, Naoussa is 
acknowledged as one of the most beautiful fishing villages 
in Greece.

Παροικιά

Η Παροικία, είναι η πρωτεύουσα του νησιού, με τις γειτονικές της περιοχές Κριός, Καλάμι, 
Παρασπόρος, Κακάπετρα, Αγ. Ειρήνη, Σωτήρες, Γλυσίδια, Πούντα, Κάμπος. Με την 
παλιά της πόλη, με τα ωραία σπίτια και τις αυλές, με τους κήπους στο εσωτερικό, τα πολλά 
δρομάκια και τις αποκοτιές σε κάθε σημείο του λαϊκού αρχιτέκτονα μαγεύει τον επισκέπτη. 
Αξίζει να τον περπατήσετε και σίγουρα θα ξαφνιαστείτε με τη γοητεία του, με την πολύβουη 
αγορά του και το μοναδικό καθεδρικό Βυζαντινό ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. 
Κάτω από τα σπίτια της υπάρχουν μαρτυρίες αιώνων.

Paroikia

Paroikia, the capital of the island, is located near Krios, Kalami, Parasporos, Kakapetra, Ag. 
Eirini, Sotires, Glisidia, Pounda, Kampos.
Paroikia, with the old town, with its beautiful houses with the yards and the gardens, with its 
many narrow alleys and the daring artifacts of the folk architect, present in every corner of 
the town, fascinates the visitor. It is worth walking around the town where you will certainly 
be surprised by its fascinating atmosphere, its boisterous market and the unique Byzantine 
church of Panaghia Ekatontapiliani (the Church of 100 Doors).Beneath its houses rest testi-
monies from past centuries.

www.paros.gr
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