
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

• ΚΡΑΤΗΣΗ 

- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΟ ΚΆΜΠΙΝΓΚ; 
Η κράτηση είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας 

- ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ Η ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΥ; 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2284061221 

- ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 

Όχι, κάνετε την κράτηση για το ποσό των ατόμων και στη συνέχεια στήνετε τη σκηνή σας όπου 
θέλετε. 

- ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Ναι, έχουμε διαφορετικά μεγέθη σκηνών που είναι εξοπλισμένα με στρώματα. Οι σκηνές 
ενοικίασης είναι προκαθορισμένες κάτω από τη σκιά. 

- ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΩ; 
Πληρώνετε το πλήρες ποσό την ημέρα της αναχώρησης στη ρεσεψιόν. 
 

• AΦΙΞΗ 
- ΠΩΣ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ; 

Θα πρέπει πρώτα να πάτε στην Πάρο, με πλοίο ή αεροπλάνο. Από το λιμάνι της Πάρου 
(Παροικιά) μπορείτε να πάρετε το καραβάκι για την Αντίπαρο ή να πάρετε το λεωφορείο για την 
Πούντα από όπου παίρνετε το φέρι-μποτ (οχηματαγωγό πλοίο) για την Αντίπαρο. 

- ΠΩΣ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Παρακαλώ καλέστε μας και θα σας παραλάβουμε με το βανάκι μας. 

- ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ; 
700μ. 
 

• ΔΙΑΜΟΝΗ 
- ΠΩΣ ΚΑΝΩ CHECK-IN; 

Επισκεφθείτε τη ρεσεψιόν μας όταν φτάσετε στο κάμπινγκ. 

- ΠΟΥ ΣΤΗΝΩ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΜΟΥ; 
Μπορείτε να στήσετε τη δική σας σκηνή όπου θέλετε ή να νοικιάσετε μια προκαθορισμένη σκηνή 
από εμάς. Μικρή σκηνή 4€ , μεγάλη σκηνή 6€ 

- ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥ; 
Έχουμε θυρίδες ασφαλείας με ηλεκτρικό ρεύμα στη ρεσεψιόν μας 
 

https://camping-antiparos.com/


- ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Ναι, παρέχουμε καθημερινά μαγειρεμένα φαγητά, μίνι μάρκετ και μπαρ 

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Όχι, παρέχουμε μόνο ηλεκτρικό ρεύμα σε τροχόσπιτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρίζες 
στη ρεσεψιόν ή στον χώρο του εστιατορίου. 

- ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ Η ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Ναι, έχουμε κοινόχρηστη κουζίνα, αλλά πρέπει να φέρετε τα δικά σας μαγειρικά σκεύη. 
Απαγορεύεται αυστηρά η φωτιά ή το μαγείρεμα στον χώρο του κάμπινγκ. 

- ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ; 
Ναι, αλλά όχι κατά την υψηλή περίοδο 10/07 - 25/08 

- ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ; 
Ναι, έχουμε 2 κτήρια με κοινόχρηστα μπάνια με τουαλέτες και νιπτήρες. 

- ΕΧΕΤΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ; 
Ναι, δίπλα στο χώρο του μπάνιου. Υπάρχουν επίσης ειδικοί νεροχύτες για πλύσιμο στο χέρι 

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ; 
Ναι, έχουμε έναν φύλακα τη νύχτα. Και ο χώρος υποδοχής έχει κάμερες. 

- ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΕΡΩ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ; 
Όλοι πρέπει να εγγραφούν στη ρεσεψιόν μας πριν εισέλθουν στο κάμπινγκ 
 

• ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
- ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CHECK-OUT; 

Το check out είναι μέχρι τις 12μμ 
- ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥ; 

Ναι, μπορείτε να αφήσετε τις αποσκευές σας από τη ρεσεψιόν και να συνεχίσετε να 
χρησιμοποιείτε όλες τις εγκαταστάσεις μας 

- ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΧΕΣΤΕ; 
Δεχόμαστε μετρητά και όλες τις πιστωτικές κάρτες (POS) 

- ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ; 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς μας προς το λιμάνι 


