
 
Στην χερσόνησο της Κασσάνδρας Χαλκιδικής ,στο Πολύχρονο βρίσκεται  το
Παρα Θίν’ Αλός (στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει κοντά στη θάλασσα ) . Στον
τόπο της αρχαίας Νεάπολης με αγάπη και μεράκι δημιουργήσαμε ένα μικρό
και όμορφο συγκρότημα που αποτελείται από έξι (6) σύγχρονα και πλήρως
εξοπλισμένα διαμερίσματα. Τα δωμάτια τρίκλινα με αυτόνομη κουζίνα  με όλα
τα απαραίτητα σκεύη, μπάνιο ,τηλεόραση , κλιματισμό ,με σύγχρονο  design
και  λειτουργικότητα  κερδίζουν  και  τον  πιο  απαιτητικό  επισκέπτη  .
Αποτελούνται  από  δύο  χώρους  ,τον  χώρο  της  κουζίνας  και  της
κρεβατοκάμαρας  .Υπάρχει  η  επιλογή  του  διπλού  κρεβατιού  και  των  δύο
μονών  .Στην  κουζίνα  υπάρχει  ένας  άνετος  καναπές  ο  οποίος  ανοίγει  και
γίνεται κρεβάτι στο οποίο εάν οι ανάγκες το απαιτήσουν μπορεί να κοιμηθούν
χωρίς κάποιο πρόβλημα δύο ενήλικες . Ο περιβάλλοντας χώρος με τη δική
του φυσική ομορφιά με αυλή και χώρο πάρκινγκ και τη δροσιά της θάλασσας
που  βρίσκεται  σχεδόν  μπροστά  μας  ,φαντάζει  ο  καταλληλότερος  για  να
συμπληρώσει το παζλ της χαλάρωσης για τις διακοπές σας . Βρισκόμαστε
λίγο έξω από το κυρίως χωριό ,πέντε λεπτά περίπατος ,από την πλευρά προς
την Χανιώτη ( το επόμενο χωριό ). Στην περιοχή υπάρχουν όλες οι παροχές
καλύπτοντας  έτσι  οποιαδήποτε  απαίτησή  σας.  Στο  Πολύχρονο  υπάρχει,
φαρμακείο , τουλάχιστον δύο ιδιωτικά ιατρεία ,μηχάνημα ανάληψης χρημάτων
,πολλά  σούπερ  μάρκετ  ,καταστήματα  ρουχισμού  ,  με  τουριστικά  είδη  ,
θαλάσσια σπορ και πάρα πολλές για διασκέδαση και  φαγητό επιλογές .  Η
καθαρή μας θάλασσα είναι μία από τις καλύτερες της Ελλάδας και κάθε χρόνο
της  δίδεται  η  γαλάζια  σημαία  (προσδιορισμός  της  καθαρότητάς  της)  .Η
πρόσβαση είναι πολύ εύκολη καθώς ερχόμενος από Θες/νίκη είναι περίπου
στα 90 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες σε
κάθε κατεύθυνση. 



Η προσφορά μας για το καλοκαίρι του 2022 είναι :
-Για  τους  μήνες  Μάιο,Ιούνιο  και  Σεπτέμβριο  45  ευρώ  .Με  μία  επιπλέον
διαμονή δώρο,για κρατήσεις από 4 διανυκτερεύσεις και πάνω .Για κρατήσεις
μικρότερες των 4 ημερών προσφέρουμε έκπτ  ωση 10%
-Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 65 ευρώ .Προσφέρουμε 5% έκπτωση για
κρατήσεις  από 6  διανυκτερεύσεις  και  πάνω και  χωρίς  χρέωση του  φόρου
διαμονής για τις ημέρες της κράτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας.
Στα διαμερίσματα άνετα φιλοξενείται οικογένεια με δύο μικρά παιδιά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6972231694 ,2374052125 ,6972339833.
https://www.booking.com/hotel/gr/para-thin-alos.el.html 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100053360955027
Είμαστε ανά πάσα στιγμή   στη διάθεσή σας για κάθε εξυπηρέτηση και κάθε
πληροφορία που θα χρειαστείτε.   

Καλό καλοκαίρι.
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