
Θεωρώ τον εαυτό μου αφάντα-
στα τυχερό όταν ανακαλώ στο 
μυαλό μου τις περυσινές διακο-
πές. Ειδικά το χρονικό διάστημα 

που βρέθηκα στην Πάρο στο ξενοδοχείο 
Summer Senses Luxury Resort μαζί με λί-
γους καλούς φίλους.  Υπήρξαν στιγμές τον 
χειμώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του 
lockdown που το να ανακαλώ την άνεση 
και τη φοβερή του αισθητική ήταν ιδιαίτερα 
ανακουφιστικό, καθώς με έκανε να χαμο-
γελώ και να ελπίζω να έρθουν καλύτερες 
μέρες.

Αυτός είναι ο λόγος που χάρηκα πολύ 
όταν έμαθα ότι το Summer Senses θα ανοί-
ξει ξανά τις πόρτες του και θα συνεχίσει την 
εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία του στον 
χώρο της φιλοξενίας. Από την 1η Ιουλίου, 
στη Μάρπησσα της Πάρου μπορείτε να 
βιώσετε το ελληνικό καλοκαίρι σε απόλυτο 
βαθμό και με τις πέντε αισθήσεις. Και να 
αφεθείτε με ασφάλεια. Στο Summer Senses, 
το μεγαλύτερο 5* ξενοδοχειακό συγκρότη-
μα της Πάρου, δίνουν  απόλυτη προτεραι-
ότητα στην ασφάλεια των επισκεπτών και 

του  προσωπικού κι έχουν προσαρμοστεί 
πλήρως στα νέα δεδομένα στον τομέα του 
τουρισμού και της φιλοξενίας, λαμβάνοντας 
και εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα που έχουν καθοριστεί από την ελληνική 
πολιτεία. Τι θα σας μαγέψει; Μα, φυσικά τα 
αρώματα των Κυκλάδων, ο ήχος των κυμά-
των, η μαγική θέα στη θάλασσα του Αιγαί-
ου, η χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτε-
κτονική αλλά η επαφή με τη γη της Πάρου. 
Όλα τα παραπάνω, άλλωστε, συνθέτουν 
την ολοκληρωμένη καλοκαιρινή απόδραση 
και την high-end εμπειρία διαμονής.

Με σύμμαχο τις κτηριακές εγκαταστά-
σεις του που ξεπερνούν τα 5.000 τετραγωνι-
κά μέτρα σε συνδυασμό με τη δυναμική 100 
δωματίων και σουιτών που επεκτείνονται σε 
μια έκταση 27.000 τετραγωνικών μέτρων, 
το ξενοδοχείο εγγυάται την πλήρη ιδιωτικό-
τητα και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυ-
πηρέτησης και υπηρεσιών σε ένα απόλυτα 
ασφαλές περιβάλλον. Ο επισκέπτης μπορεί 
να επιλέξει ανάμεσα σε 45 ευρύχωρα δωμά-
τια με ιδιωτικά μπαλκόνια και 55 πολυτελείς 
σουίτες που διακρίνονται για τον σχεδιασμό 

και την αισθητική τους. Για αυτούς που ανα-
ζητούν το κάτι παραπάνω υπάρχει η δυνα-
τότητα επιλογής σουίτας με ιδιωτική πισίνα, 
αλλά και η νέα προσθήκη της Honeymoon 
Suite, η οποία διαθέτει private jacuzzi και πι-
σίνα, γεγονός που την καθιστά την ιδανική 
επιλογή για μια πιο luxury εμπειρία διακο-
πών.

Στο ξενοδοχείο και φέτος θα λειτουρ-
γήσουν το κεντρικό εστιατόριο Gaia αλλά 
και τα δύο μπαρ Hydor Pool Bar και Irida 
Lounge Bar. Το εστιατόριο Gaia με επικε-
φαλής το έμπειρο σεφ Κωνσταντίνο Δα-
σκαλάκη θα παρέχει καθημερινά ένα a la 
carte μενού εξαιρετικών επιλογών για μεση-
μέρι και βράδυ με έμπνευση από την αυθε-
ντική κυκλαδίτικη κουζίνα και την Ιταλία κα-
θώς και ένα πλούσιο ελληνικό πρωινό από 
τοπικά προϊόντα. Αν σχεδιάζετε απόδραση 
στην πανέμορφη Πάρο σας συστήνω το 
Summer Senses Luxury Resort ανεπιφύλα-
χτα.
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