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ostrov Thassos

svým zpěvem lákaly k ostrovu námořní-

ky. Podle legendy jen Odysseus dokázal 

odolat jejich vábivému hlasu, a  tak se 

nestal jejich potravou. Podle jiné legen-

dy se Thassos stal útočištěm pro nejvyš-

šího boha Dia, který sem unesl krásnou 

Europu. Europidin bratr se ji však vydal 

hledat. 

Na základě archeologických nálezů lze 

předpokládat, že ostrov byl obydlo-

ván už od pravěku. Prvními známými 

obyvateli byli Thrácké kmeny. Během 

následujících let byl ostrov kolonizován 

například Athéňany, Sparťany, Římany, 

Maury, Turky a  za druhé světové války 

i Bulhary. 

Obdobně jako ostatní řecké ostrovy ani 

Thassos neunikl snahám pirátů zmocnit 

se ho. Na ostrově byly objeveny zásoby 

minerálů, které se staly hlavním před-

mětem vývozu. Ovšem vyváželo se 

i zlato, stříbro, mramor, rudy, olej a dře-

vo. V  minulosti byl Thassos námořní 

velmocí, obchodoval například s malou 

Asií, Egyptem nebo Itálií. V 1. století na-

šeho letopočtu byla na ostrov přinesena 

křesťanská víra. Ve 20. století byl Thassos 

osvobozen a připojen k Řecku. 

Turisté oceňují romantické prostředí, 

impozantní krajinu, čisté pláže, průzrač-

né moře i historické památky. 

Stále početnější skupině turistů, kteří si 

na několik dní půjčují motorky a  auta 

a  preferují poznávání, doporučujeme 

navštívit horskou vesničku Panagia 

s  úzkými uličkami a  domy z  19. století 

a  dřevěnými balkony. Uvnitř místního 

kostela objevíte kromě zajímavé sbírky 

ikon také vlajku, pod kterou vedl své 

tažení Richard Lví srdce. Symbolem 

místa je velká studna uprostřed vesnice 

a 5 pramenů, ke kterým dojdete úzkou 

cestou vedoucí od studny asi za 5 minut. 

Místní specialitou je med s fíky a ořechy. 

Další horská vesnička se jmenuje Maries, 

kousek za ní pak objevíte sladkovodní 

jezírko. Protože jde o pitnou vodu, kou-

paní v něm je zakázáno. Odtud je možné 

po cestě vhodné spíše pro terénní auta 

pokračovat na nejvyšší vrchol ostrova, 

odkud je famózní výhled na celý ostrov 

a modř Egejského moře.

Hlavním městem ostrova je Thassos 

(nazýván také jako Limenas), který leží 

v  severní části ostrova. Žije v  něm na 

3000 stálých obyvatel. Jeho rozvoj začal 

na počátku minulého století, kdy sem 

přišla hlavní vlna osadníků z  Malé Asie 

a Thrákie. Místní promenáda je lemová-

na spoustou typických řeckých taveren, 

restaurací, barů a obchůdků. Doporuču-

jeme ochutnat místní speciality a  také 

thassoské víno známé již ze starověku. 

Malebné úzké uličky lákají k  nákupům 

a  k  večerním procházkám po městě. 

Milovníci památek si mohou prohléd-

nout vykopávky tržiště – agory, pevnosti 

Akropole nebo se seznámit s historií os-

trova v archeologickém muzeu.

Perla Egejského moře – tak mnozí nazý-

vají tento nádherný ostrov. Stejně jako 

perla není velký, od severu k jihu měří jen 

24 km a na šířku 19 km, ale o to je krás-

nější. Všechno je tu tak příjemně blízko 

– k nebi se tyčící kopce – nejvyšší vrchol 

Ypsarion dosahuje výšky 1 204 m n. m.,

horské vesničky, borové háje,  olivové 

sady, romantické zátoky, klidné pláže 

i  historická naleziště... Právě tato kom-

binace dělá z Thassosu, kde žije 15 tisíc 

obyvatel, malý turistický ráj. Tak malý, 

že se na něj – tedy hlavně kvůli horna-

tému povrchu – nevešlo letiště. Letadla 

proto dosedají na řeckou pevninu na 

letiště Kavala. Po cca desetikilometrové 

jízdě do přístavu Keramoti se pokračuje 

trajektem (cca 40 minut). Cesta do vy-

braného hotelu už na Thassosu většinou 

trvá maximálně hodinu a půl. 

Podél stále zeleného ostrova, však se 

mu říká také „zelený smaragd Egejského 

moře“, se vine hlavní komunikace, díky 

níž lze navštívit jak hluboké skalnaté 

zátoky na západě, tak pláže s  jemným 

pískem na jihu.

Hezkých pláží je na Thassosu nespočet, 

takže bude záležet jen na Vás, kterou si ve 

svém soukromém žebříčku zvolíte jako 

nejhezčí. Tady je několik tipů: Paradise 

Beach láká především na začátku a konci 

letní sezóny, kdy se tu vyskytují nádher-

ně vysoké vlny. Je zároveň jedinou nuda 

pláží na ostrově. Nejdelší pláž nese název 

Golden Beach. Nachází se mezi vesnice-

mi Skala Potamis a Skala Panagias a nabí-

zí bohaté sportovní vyžití. Vstup do vody 

je pozvolný, takže rodinná dovolená 

strávená na tomto místě nemá chybu. Za 

pozornost stojí i Aliki – do moře tu vybíhá 

malý, piniemi porostlý poloostrov a zají-

mavá je i  archeologická zóna. Lesíkem 

vede úzká stezka k  pozůstatkům dvou 

svatyní ze 7. stol. př. n. l., zasvěcených 

patronům námořníků Kastorovi a  Pollu-

xovi. V  blízkosti na malé vyvýšenině se 

pak nacházejí pozůstatky dvou křesťan-

ských bazilik z 5. století n.l. Přímo u moře 

zůstal opuštěný mramorový lom ze 6. 

st. př.n.l. Samostatnou kapitolou je pláž 

Makryammos s  nádhernou malou pláží 

a bílým pískem.

Podle legendy byl ostrov objeven Thas-

sossem, synem bájného Aginorase. Od-

tud se zřejmě také odvozuje jméno os-

trova. Podle řecké mytologie byl Thassos 

sídlem sirén (žen s rybím ocasem), které 

Thassos – řecky Thassos

Hlavní město: Thassos (Limenas)

Plocha ostrova: 389 km2 

Počet obyvatel: cca 15 000

Nejvyšší vrchol: Ypsarion 

(cca 1 204 m n. m.)

Tradiční ostrovní produkty: 

med s ovocem, ořechy, bylinkami a dalšími 

přísadami, známá jsou též ostrovní vína 

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut

V VI VII VIII IX X

°C 25 27 31 32 28 22

22

24

26

28

30

32

34
teplota vzduchu 

V VI VII VIII IX X

°C 20 21 24 25 24 20

20

21

22

23

24

25

26
teplota vody 

V VI VII VIII IX X

hod./den 10 11 12 11 9 8

8

9

10

11

12

13
sluneční svit 

PRG – KVA, 02:05 hod., 1408 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 502/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 10:50 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 16:15 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
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CHRISSI AMMOUDIA
– PANAGIA

MAKRYAMMOS
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www.thassos-island.gr
www.thassos-island.com
www.kavala.gr 
www.travelinfo.gr/thassos
www.go-thassos.gr
www.fototravel.info
www.greeka.com/eastern_aegean
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ostrov Thassos – letoviska

tavernami a  bary, patří mezi nejhezčí 

na ostrově. Turisté zde najdou obcho-

dy s  turistickým zbožím, půjčovny aut, 

motocyklů a bary či taverny, kde si mo-

hou poslechnout živou hudbu zvanou 

buzuki.

 Pláž: písečná, oblázková

 Vzdálenost od správního střediska: cca 47 km

 Vzdálenost od letiště: cca 63 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

6. Skala Rachoni/Pachis

Původní rybářská vesnička, dnes ma-

lebné a vyhledávané letovisko situova-

né na severozápadním pobřeží ostrova. 

Skala Rachoni leží 12 km od hlavního 

města a  3 km od druhého největšího 

přístavu ostrova – Skala Prinos. V okolí 

najdou turisté tisíce olivových stromů, 

jejichž věk dosahuje i  několika stovek 

let. Tato část ostro va proslula zejména 

překrásnými plážemi s  čistou vodou 

a klidným prostředím. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 12 km

 Vzdálenost od letiště: cca 32 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny genera-

ce a pro ty, kteří preferují klidné prostředí

1. Makryammos

Chcete-li strávit dovolenou na jedné

z  nejhezčích pláží ostrova, zvolte 

Makryammos. Krásnou a klidnou oblast 

s  vyhlášenou písečnou pláží, čistým 

mořem a zeleným okolím. Jen přibližně 

dva kilometry odsud je hlavní město 

ostrova s  mnoha obchody, taverna-

mi, bary, diskotékami… Dostat se tam 

můžete pěšky nebo  taxíkem – a  to 

i vodním. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 2 km

 Vzdálenost od letiště: cca 21 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

2. Chrissi Ammoudia – Panagia

Toto menší letovisko na východním pobřeží 

vzdálené cca 10 km od hlavního města nabí-

zí nejdelší a nejkrásnější písečnou pláž ostro-

va – Chrissi Akti, tedy Zlatá pláž. V anglických 

průvodcích toto místo najdete pod označe-

ním Golden Beach. V  přístavu je možné si 

zapůjčit šlapadla či jiná sportovní plavidla.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 10 km

 Vzdálenost od letiště: cca 32 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro rodinnou 

dovolenou

3. Kinira

Klidné místo na východním pobřeží 

je naprosto ideální pro ty, kteří chtě-

jí podnikat pěší výlety do přírody, 

na divoké pláže a  dovolenou strávit 

mimo hlučná turistická centra. Přímo 

v  Kiniře je dlouhá kamenitá pláž, na 

oblázkovou pláž dojdete po deseti 

minutách a  na písečnou po dvaceti. 

Dva kilometry od letoviska dorazíte 

na rajskou pláž Paradise Beach s  bí-

lým pískem. 

 Pláž: kamenitá

 Vzdálenost od správního střediska: cca 25 km

 Vzdálenost od letiště: cca 42 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

4. Astris

Původně pastýřská osada v  jihozápad-

ní části ostrova se postupně změnila 

v klidnější letovisko podél písečné plá-

že. Pokud si pronajmete kolo, motorku 

nebo auto, můžete se vypravit do devět 

kilometrů vzdáleného rušného letovis-

ka Limenaria, kde je množství obchodů, 

barů, restaurací i  krámků se suvený-

ry. Cestou se rovněž můžete zastavit 

v  nejedné taverně a  ochutnat místní 

speciality, nebo se jen zchladit řeckou 

ledovou kávou zvanou frappé. V  okolí 

Astrisu je mnoho krásných pláží, kde 

naleznete příjemné soukromí. Za jasné-

ho počasí dohlédnete až na mnišskou 

republiku na hoře Athos na poloostrově 

Chalkidiki.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 55 km

 Vzdálenost od letiště: cca 71 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

5. Potos

Letovisko na jihu ostrova je od hlavní-

ho města vzdáleno cca 47 km, 4 km na 

jih od Limenarie a 12 km od vyhlášené 

horské vesničky Theogolos, které býva-

lo hlavním městem ostrova. Místní pří-

mořská promenáda, která je lemována 
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Hotel 
Makryammos 
Bungalows 
www.makryammos-hotel.gr

POLOHA: velmi rozlehlý terasovitý areál tvoří bunga-

lovy zasazené do klidného prostředí a  krásné okolní 

přírody, kde dominují borovicové lesy. Hotel se nachá-

zí cca 2 km od hlavního města, kam se dá dojít pěšky 

velmi příjemnou procházkou skrz okolní zeleň. Další 

možnost jak se dostat do hlavního města je taxi (cca 

4-5€), případně vodní taxi, které jezdí i na další vyhláše-

nou pláž – Golden Beach (cca 4€). V hotelovém areálu 

najdete též minimarket a ve vzdálenosti cca 500 m od 

hotelu je největší supermarket v Limenasu. V areálu se 

rozlišují 3 typy pokojů, které jsou umístěny od příjezdo-

vé cesty na mírném kopci svažujícím se dolů k mořské-

mu pobřeží. Standardní pokoje – situované od polovi-

ny areálu směrem nahoru (vzdáleny od moře až cca 300 

m), superior pokoje, které jsou od poloviny areálu smě-

rem k moři (cca 100 m, tento typ pokojů je za příplatek) 

a pokoje typu sea front suites, přímo u moře s překrás-

ným výhledem, které jsou pouze na vyžádání (speciál-

ní kalkulace). V areálu se nachází též malá zoologická 

zahrada, kde chovají kromě pávů rovněž vysokou zvěř.

PLÁŽ: místní dlouhá pláž s  nádherným bílým pískem 

je jedna z  nejkrásnějších na ostrově. Je zde pozvolný 

vstup do vody, vhodný tedy i pro malé děti. V zátoce na 

okraji pláže jsou též malá skaliska pro ty, kteří preferují 

skalnaté pobřeží. Pláž byla oceněna modrou vlajkou 

EU. Blízko pláže jsou sprchy.

KAPACITA: v areálu je celkem 196 bungalovů pro 2 oso-

by s  možností jedné přistýlky nebo palandy pro děti 

a 10 pokojů typu sea front suites pro rodiny, které se 

skládají z  ložnice a  obývacího pokoje – tento typ po-

kojů jen na vyžádání. Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fé-

nem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, chladničkou, terasou s výhledem na les, okolní 

bungalovy nebo moře. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 2,5€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelit-

ním příjmem, minimarket, konferenční sál, vnitřní bar, 

venkovní bar a  snackbar u  bazénu a  na pláži, vnitřní 

restaurace s venkovním posezením, venkovní taverna, 

pěkná zahrada a parkoviště. Hotel zajišťuje též roznáš-

ku zavazadel do pokojů (zdarma). Wifi  zdarma v prosto-

ru recepce a baru.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu zdarma. Dětské hřiště, dětský klub 

(pro děti do 12 let, cca 8 hodin denně, obvykle 6x týd-

ně), malá zoo. Stolní tenis (zdarma), basketbal a plážový 

volejbal (zdarma), kulečník (za poplatek cca 6€/hodina), 

videohry (za poplatek). Masáže na vyžádání (za poplatek 

od cca 25€), tenisové hřiště (za poplatek cca 10€/hodi-

na). Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 7€/

set/den). Nabídku vodních sportů najdete na pláži Gol-

den Beach. Hotel pro své hosty pořádá během hlavní se-

zóny večery s živou hudbou, řecké večírky, barbecue aj.

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko do hlav-
ního města, krásná písečná pláž, ochotný 
personál.

ostrov Thassos – Makryammos

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 19 600 26 000 29 600 31 600 31 700 33 800 31 700 33 800 24 600 26 000 19 600

DS E/B 16 900 21 400 23 900 25 300 25 300 26 800 25 300 26 800 20 400 21 400 16 900

DT 1/2 16 300 20 800 23 400 24 700 24 800 26 200 24 800 26 200 19 900 20 800 16 300

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 14 500 17 800 19 600 20 500 20 600 21 600 20 600 21 600 17 000 17 800 14 500

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

196 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296
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ostrov Thassos – Makryammos
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Hotel  

Ioannis Golden Club
www.hotelioannis.gr

POLOHA: hotel leží v  klidnějším prostředí letoviska, 

u  konce pláže Golden Beach. Do rušnějšího centra 

Skala Potamia, která patří k  nejživějším na ostrově, je 

možné dojít po pláži nebo po vedlejší promenádě, cca 

2 km. Celá Golden Beach je lemována bary, tavernami, 

restauracemi a obchůdky (je zde též bankomat). Auto-

busová linka do hlavního města jezdí přibližně každé 

dvě hodiny ze silnice u minimarketu, kde je také třeba 

koupit jízdenky. Cena do Limenasu vyjde na cca 1,50€. 

Ráno a v podvečer odjíždí od Golden Beach též vodní 

taxi na pláž Makryammos (cca 6€), případně do hlav-

ního města (cca 8€). Přímo za hotelem staví malý tu-

ristický vláček, který jezdí dvakrát denně velký okruh 

po okolních vesnicích (cca 12€) a večer jede několikrát 

do Skala Potamia a  zpět (cca 6€/dospělá osoba a  cca 

4€/děti). Doporučujeme navštívit v  nedaleké horské 

vesnici Potamia muzeum slavného sochaře Polignotise 

Vagise. Případně je pro milovníky horské turistiky mož-

né vystoupat až na nejvyšší vrchol ostrova – Ypsarion. 

Hotel prošel částečnou rekonstrukcí, část hotelových 

pokojů je zrenovovaná a  za vyšší cenu (není ovšem 

součástí naší nabídky). 

PLÁŽ: nejdelší písečná pláž na ostrově – Golden Be-

ach, která měří bezmála 2 km, se nachází cca 150 m od 

hotelu, přes cestu. Je zde organizovaný plážový servis 

a bohatá nabídka vodních sportů. Vstup do moře je po-

zvolný, ideální pro rodiny s dětmi. 

KAPACITA: v  hotelu je celkem 70 pokojů (2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky), které jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, 

telefonem, TV se satelitním příjmem, chladničkou, bal-

kónem nebo terasou s výhledem na bazén, vnitrozemí, 

zahradu nebo směrem k  moři. Trezor na recepci (za 

poplatek cca 1,5€/den). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelit-

ním příjmem a  velkou obrazovkou, salónek s  krbem, 

internetový koutek (za poplatek cca 3€/hodina), vnitřní 

bar, terasa, vnitřní a venkovní restaurace, venkovní bar 

a snackbar u bazénu, pěkná zahrada a parkoviště. Wifi  

v prostoru recepce (za poplatek cca 1€/den).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – rozšířený 

kontinentální bufet. Večeře se skládá obvykle ze zeleni-

nového bufetu, hlavní chod je obvykle s výběrem ze 2 

jídel, dezert je servírovaný.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, slunečníky a  lehátka u  ba-

zénu zdarma. Dětské hřiště, fi tcentrum (zdarma). Slu-

nečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 6€/set/den). 

Ceny vodních sportů z  roku 2010: banán – 10€/jízda, 

ringo – 12€/jízda, kanoe – 7€/hod, šlapadla – 10€/ho-

dina, windsurfi ng – 15€/hodina, parasailing – 30€/let/

osoba nebo cca 45€/let/2 osoby – cca 10 minut, vodní 

skútr – 25€/10 minut, motorový člun s volantem – 70€/

den + spotřeba benzinu (cca 20€).

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko pěkné pláže, 
příjemné prostředí, noční život v nedalekém 
Skala Potamia.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 35 % 30 %
velmi spokojeno 65 % 69 %
nespokojeno 0 % 1 %

ostrov Thassos – Chrissi Ammoudia – Panagia 

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 17 600 18 300 18 500 19 300 19 500 20 300 19 500 19 300 18 500 18 300 17 600

DS E/B 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

DT 1/2 15 500 16 000 15 500 16 000 15 500 16 000 15 500 16 000 15 500 16 000 15 500

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku
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Hotel 
Sylvia 
POLOHA: hotel s  rodinnou atmosférou se nachází 

v  opravdu velmi klidném prostředí a  zeleni olivovní-

ků, je zde rozlehlá příjemná zahrada, jejíž dominantou 

je prastarý olivovník. Jedna z  nejkrásnějších pláží na 

ostrově, Paradise Beach, je jen cca 2,5 km; nachází se 

v písečné zátoce obklopené horami a zelení a společně 

s  protějším ostrovem vytváří úchvatnou přírodní sce-

nérii. Skalnatá část této pláže zároveň slouží jako jediná 

nuda pláž na ostrově. Tato pláž je plně organizovaná, 

s  veškerým servisem, vodními sporty a  několika ta-

vernami. Letovisko Skala Potamia, cca 10 km vzdálené 

nabízí velké množství obchodů, taveren a sportovního 

vyžití (je zde též bankomat). Ohraničuje nejdelší pí-

sečnou pláž na ostrově Golden Beach. Doprava tam je 

možná taxíkem (cca 13€) nebo autobusem (cca 1,5 €/

jízdenka, zastávka je cca 80 m od hotelu). Během poby-

tu doporučujeme pronájem auta pro individuální turis-

tiku a poznávání ostrova. Velmi zajímavé je místo Aliki, 

cca 15 km, nejoblíbenější a nejkrásnější zákoutí z celé-

ho ostrova. Krásná romantická zátoka se zatopeným 

lomem na mramor ze 7. století př. n. l nabízí vskutku 

jedinečnou atmosféru. 

PLÁŽ: oblázková přírodní pláž a  moře jsou v  bezpro-

střední blízkosti od hotelu. Oblázky pokračují ještě při 

vstupu do moře (doporučujeme proto boty do vody), 

po několika metrech, cca 5–7 m, je již v  moři písčité 

dno. Nejbližší písečná pláž je vzdálena cca 5 – 10 minut 

chůze, přes silnici, zde je též minimarket a taverny.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 32 pokojů (2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny s  pa-

landou pro děti), které jsou vybaveny koupelnou se 

sprchovým koutem, WC, fénem, telefonem, rádiem, TV 

se satelitním příjmem, chladničkou, balkónem nebo te-

rasou s výhledem na moře, hory nebo les. Klimatizace 

(za poplatek cca 4€/den). Trezor na recepci (za poplatek 

cca 1€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, zrenovovaný salónek s TV se satelit-

ním příjmem a vnitřní bar, venkovní kavárna a snack-

bar, vnitřní a venkovní restaurace, venkovní restaurace 

s výhledem na moře, velká zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Servírovaná konti-

nentální snídaně a servírovaná večeře (předkrm, salát, 

hlavní chod a dezert).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka u bazé-

nu, v zahradě a na pláži zdarma. Upozorňujeme, že na 

pláž je potřeba lehátka a slunečníky přenést z hotelové 

zahrady a večer je vrátit zpět.

!
3 hlavní výhody hotelu: rodinná atmosféra, 
klidné prostředí, příjemné vycházky do hor.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Thassos – Kinira

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 14 300 14 700 15 300 15 800 16 400 17 000 16 400 15 800 15 300 14 700 14 300

DS E/B 14 000 14 300 14 000 14 300 14 000 14 300 14 000 14 300 14 000 14 300 14 000

DT 1/2 13 200 13 600 13 200 13 600 13 200 13 600 13 200 13 600 13 200 13 600 13 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 15 % 25 %
velmi spokojeno 85 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Thassos – Astris

Hotel  
Astris Sun
POLOHA: hotel s  velmi příjemnou rodinnou atmosfé-

rou se nachází v klidné oblasti, je obklopen olivovými 

háji, vysokými horami a  přes cestu několika menšími 

plážemi. Poblíž hotelu je několik minimarketů s potra-

vinami a základními potřebami a 2 taverny. Ve vzdále-

nosti cca 700 m od hotelu je pláž Psili Ammos (neboli 

Jemný písek), která je velmi ceněna právě kvůli kvalitě 

svého písku. Tato pláž je organizovaná a jsou zde mož-

nosti vodních sportů (plážový set vychází na cca 7€/

den). Na druhou stranu od hotelu, ve vzdálenosti cca 

300 m, se nachází pláž Salonikos, což je malá mořská 

zátoka s  drobnými oblázky. V  oblasti Pefkari, která je 

vzdálena cca 4 km, jsou možnosti využití široké nabíd-

ky vodních sportů, včetně přístrojového potápění. Do-

poručujeme individuální návštěvu Potosu se spoustou 

taveren, kavárniček, obchůdků se suvenýry a  nočním 

životem (jsou zde i bankomaty) – cca 3 km (taxi vyjde 

na cca 5-6€/cesta, autobus cca 1,2€/cesta). Z Potosu je 

možné vydat se po asfaltové silnici do jedné z místních 

horských vesnic – Theologos. Nejrušnější a  nejživější 

středisko na jižním cípu ostrova – Limenaria – je vzdá-

leno cca 6 km; autobus vychází na cca 1,5€ a taxi na cca 

8€/jedna cesta. Zátoka Aliki s průzračně čistou vodou, 

písčitou pláží, piniemi porostlým výběžkem do moře, 

kolem kterého se rozkládá původní vytěžený mramo-

rový důl – je vzdálena cca 11 km od hotelu. Autobus 

vychází na cca 3€ a taxi na cca 15€/cesta. 

PLÁŽ: organizovaná pláž Astris, částečně písčitá i kame-

nitá, a čisté moře s pozvolným vstupem jsou vzdáleny 

jen cca 100 m, přes silnici. Doporučujeme boty do vody. 

KAPACITA: v  hotelu je celkem 54 pokojů (2lůžkových 

s možností jedné přistýlky nebo třetího pevného lůžka 

a pokoje pro rodiny s dětmi – s možností dvou přistýlek 

nebo třetího pevného lůžka a přistýlky pro čtvrtou oso-

bu). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s malou 

vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, telefo-

nem, TV se satelitním příjmem, chladničkou, balkónem 

nebo terasou s výhledem na bazén a hory, na les nebo 

směrem na moře. Klimatizace (za poplatek cca 3€/den), 

trezor na recepci (za poplatek cca 1€/den). Dětská po-

stýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek s TV se satelitním příjmem, 

výtah, vnitřní bar, venkovní terasa, vnitřní restaurace 

s TV se satelitním příjmem, venkovní restaurace, inter-

netový koutek (za poplatek cca 3€/hodina), venkovní 

bar a snackbar, velká zahrada a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet, ser-

vírovaná večeře (předkrm, salát, hlavní jídlo a dezert).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka u bazé-

nu a v zahradě zdarma. Slunečníky na pláž jsou klien-

tům VTT k dispozici zdarma (k vyzvednutí na recepci), 

na pláži je též možný pronájem lehátek i slunečníků (za 

poplatek cca 6€/set/den). Dětský koutek. Stolní tenis 

(zdarma), tenis (zdarma pro klienty s  vlastním vyba-

vením, jinak za poplatek cca 6€/hodina za pronájem 

raket a  míčků), kulečník (za poplatek cca 5€/hodina). 

Slunečníky a  lehátka na pláži Psili Ammos vzdálené 

700 metrů za poplatek cca 7€/set/den. Ceny vodních 

sportů z roku 2010: banán – 6€/jízda, ringo – 7€/jízda, 

kánoe – 7€/hodina, šlapadla – 10€/hodina, parasailing 

– 30€/let/osoba nebo cca 45€/let/2 osoby – cca 10 mi-

nut, vodní skútr 20€/10 minut, motorový člun – 60€/

den + spotřeba benzinu (cca 20€). 

!
3 hlavní výhody hotelu: srdečná majitelka 
hotelu, která se snaží hovořit trochu česky, 
blízko pláže a moře, možnosti procházek na 

několik nedalekých pláží.

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 15 100 15 600 16 300 16 900 17 600 18 200 17 600 16 900 16 300 15 600 15 100

DS E/B 14 500 14 800 14 500 14 800 14 500 14 800 14 500 14 800 14 500 14 800 14 500

DT 1/2 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 12 700 13 000 12 700 13 000 12 700 13 000 12 700 13 000 12 700 13 000 12 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Thassos – Potos

Hotel 
Atrium
www.atriumthassos.gr

POLOHA: nádherný stylový hotel s  ideální polohou se 

nachází ve velmi klidné oblasti v zeleni, uprostřed pěk-

ně upravené zahrady a přímo u čistého moře a písečné 

pláže. Hotelová zahrada nabízí spoustu přírodního stí-

nu díky velkému množství zeleně; jsou zde i  tichá zá-

koutí pro ty, kdo zatouží po soukromí. Letovisko Potos, 

nejrušnější a nejživější centrum na ostrově, je vzdáleno 

cca 600 m od hotelu (lze dojít po silnici nebo po pláži), 

zde jsou taverny, restaurace, kavárny, bary, minimarket 

a  stánky se suvenýry. Nedaleko, pouhé cca 3 km, leží 

Limenaria, největší město jihu ostrova, které nabízí 

vše, co by snad turistovi mohlo v Potosu scházet. Ide-

álně je mezi těmito centry umístěná malá pláž Pefkari 

s  nepřebernou nabídkou vodních sportů a  potápění. 

Kontrast s těmito rušnými středisky představuje horská 

vesnička Theologos, kam též doporučujeme návštěvu, 

cca 11 km daleko. Je jednou z nejstarších usedlostí na 

ostrově a  nabízí možnost nahlédnutí do původního 

a tradičního životního stylu ostrovanů. Dalším tipem je 

návštěva hlavního města – autobusová zastávka měst-

ské linky je na křižovatce s hlavní silnicí, autobus jezdí 

několikrát denně (cena jízdenky cca 5€/cesta). Hotel 

Atrium bývá velmi brzo obsazen, zájemcům o  pobyt 

doporučujeme rozhodně včasnou rezervaci. 

PLÁŽ: malá písečná pláž je hned před hotelem a byla 

oceněna modrou vlajkou EU. 

KAPACITA: v  hotelu, který se skládá z  hlavní budovy 

a  vedlejšího křídla, je celkem 38 pokojů (2lůžkových 

s možností jedné přistýlky nebo třetího pevného lůžka

a pokoje pro rodiny typu family suite – jsou zde 3 typy 

pokojů pro rodiny – jedna větší místnost pro 4 osoby 

nebo 2 oddělené ložnice nebo ubytování typu mezonet).

Rodinné pokoje jsou jen na vyžádání, cenu Vám rádi 

sdělíme. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s  vanou a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, kli-

matizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, 

minibarem, možností připojení na internet, trezorem, 

balkónem nebo terasou s  výhledem do zahrady, na 

hory nebo moře. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek s TV se sate-

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 

3€/30 minut, cca 5€/hodina), konferenční místnost, 

vnitřní bar, venkovní bar a snackbar u bazénu, venkov-

ní kavárna, taverna u pláže, vnitřní a venkovní restaura-

ce, venkovní terasa, pěkně udržovaná zahrada a parko-

viště. Wifi  zdarma v areálu hotelu.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, lehátka u ba-

zénu zdarma, v zahradě jsou namísto slunečníků stro-

my, které poskytují přirozený stín. Malý dětský koutek, 

stolní tenis (zdarma). Fitcentrum a sauna (zdarma). Slu-

nečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 6€/set/den). 

Vodní sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: kvalitní hotelové 
služby, hned u moře a pláže, chutná strava.

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 24 000 25 300 24 000 29 000 32 300 34 500 32 300 29 000 27 300 25 300 24 000

DS E/B 20 000 20 900 20 000 23 500 25 800 27 300 25 800 23 500 22 300 20 900 20 000

DT 1/2 23 400 24 700 23 400 28 400 31 700 33 900 31 700 28 400 26 700 24 700 23 400

DT E/B 16 700 17 400 16 700 19 200 20 900 22 000 20 900 19 200 18 400 17 400 16 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel  
Natassa
www.gerakoudis-hotels.gr

POLOHA: idylický, nově zrenovovaný hotel rodinného 

typu se nachází ve velmi klidném prostředí. Zasazen je 

do krásné krajiny na vrcholku kopce, odkud se nabízí 

dechberoucí výhled jak na okolní kopce, tak na neda-

leko se rozprostírající moře. Hotel se nachází v oblasti 

Pachis, kde je jen několik málo dalších hotýlků a  jsou 

zde jen 2 taverny (ve vzdálenosti cca 300 a 500 m). Nej-

bližší možnost nákupů je v minimarketu letoviska Skala 

Rachoni, cca 3 km nebo o něco dál vzdáleném super-

marketu. Poblíž hotelu je zastávka městské linky, která 

zajišťuje spojení jak se Skala Rachoni (cca 0,50€/jízden-

ka/jedna cesta), tak s hlavním městem, cca 10 km (cena 

jízdenky je cca 1€/jedna cesta, taxi vychází na cca 11€). 

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž (v zátoce obklopené skala-

mi a stromy) je vzdálena cca 350 m, vede k ní cesta pi-

niemi směrem ze svahu. Cesta je udržovaná, v dobrém 

stavu a nabízí tak příjemnou procházku. Další písečná 

pláž je k dispozici u hotelu Akti Belvedere, jehož služby 

jsou hostům hotelu Natassa k  dispozici – slunečníky 

a lehátka na této pláži stojí cca 4€/set/den, bazén, dět-

ský bazén, jacuzzi až pro 6 osob (cca 3€/osoba/30 mi-

nut). V tomto hotelu je též taverna, snackbar a kavárna.

KAPACITA: hotelový areál tvoří 2 budovy dvou až třípa-

trové, celkem je zde 28 pokojů (2lůžkových s možností 

jedné až dvou přistýlek nebo palandy pro děti). Všech-

ny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým 

koutem, WC, fénem, TV se satelitním příjmem, chlad-

ničkou, balkónem nebo terasou s výhledem na moře, 

hory a  lesy nebo na bazén. Všechny nabízené pokoje 

jsou vybaveny malým kuchyňským koutkem (sklenič-

ky, hrníčky, rychlovarná konvice, dvouplotýnkový vařič, 

sloužící jen pro ohřátí vody nebo mléka pro děti). Kli-

matizace (za poplatek cca 5€/den), trezor na pokoji (za 

poplatek cca 1,50€/den). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek s TV se satelitním příjmem, 

vnitřní a venkovní restaurace, bar, snackbar a kavárna 

u bazénu, velká zahrada, parkoviště. K dispozici jsou též 

služby hotelu Akti Belvedere. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – rozšířený 

kontinentální bufet. Večeře jsou servírované a skládají 

se z předkrmu, salátu, hlavního chodu a dezertu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, slunečníky a  lehátka u  ba-

zénu zdarma, malé dětské hřiště, služby hotelu Akti 

Belvedere, cca 600 m – slunečníky a lehátka na pláži za 

zvýhodněnou cenu stojí cca 4€/set/den, bazén, dětský 

bazén, jacuzzi až pro 6 osob (cca 3€/osoba/30 minut), 

taverna, snackbar a kavárna.

!
3 hlavní výhody hotelu: pro milovníky kli-
du daleko od ruchu, rodinná atmosféra, krás-
ná panenská příroda.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 15 % 25 %
velmi spokojeno 85 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Thassos – Skala Rachoni/Pachis

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Bazén u hotelu Akti Belvedere

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 18 300 19 100 20 300 21 300 23 600 24 900 23 600 24 900 20 300 21 300 18 300

DS E/B 16 000 16 500 17 400 18 100 19 700 20 600 19 700 20 600 17 400 18 100 16 000

DT 1/2 15 400 16 000 16 800 17 500 19 200 20 100 19 200 20 100 16 800 17 500 15 400

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 13 900 14 300 14 900 15 400 16 500 17 200 16 500 17 200 14 900 15 400 13 900

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel  

Rachoni Bay
POLOHA: hotel je součástí komplexu dalších dvou sou-

sedících sesterských hotelů, které patří stejnému maji-

teli. Areál je zasazen do klidného prostředí v  menším 

turistickém centru Skala Rachoni. Od hlavního města je 

vzdálen cca 12 km, doprava je možná městskou auto-

busovou linkou (cca 2€/jízdenka/jedna cesta). Přístavní 

město Skala Prinos s trajektovým spojením je vzdáleno 

cca 3 km. Tam je možné dojít i po pláži. Ve Skala Prinos 

je možné jet trajektem do protější Kavaly (na pevnině), 

cesta trvá cca 90 minut a lístek stojí cca 5€/jedna ces-

ta. Ve Skala Prinosu se též nabízejí vyjížďky na koních, 

cca 15€/hodina. Další městečko Prinos je vzdáleno cca 

5 km a konají se zde každé pondělí tradiční trhy, dopra-

va sem je možná městskou linkou, cca 1,5€ nebo taxi 

vyjde na cca 6€/jedna cesta. V Prinosu je také zdravot-

nické středisko. Samo letovisko Skala Rachoni nabízí 

svým návštěvníkům několik taveren, lékárnu, minimar-

ket, který je kousek od hotelu nebo supermarket vzdá-

lený necelý 1 km od hotelu. V místních dvou tavernách 

je možné připojit se na internet za cenu konzumace 

pití. Pokud je někdo milovníkem výletů do přírody, 

doporučujeme navštívit zhruba cca 4 km vzdálenou 

vesničku Rachoni, která je výchozím bodem pro pěkné 

túry po horách. V blízkosti vesničky se nachází klášter 

Sv. Jiří, který je možné navštívit a prohlédnout si jej. 

PLÁŽ: krásná písečná pláž (místy s  jemnými oblázky) 

a křišťálově průzračné moře jsou hned před hotelem. 

Pláž lemují na okraji stromy, které poskytují příjemný 

stín v horkých dnech. 

KAPACITA: v  hotelu je celkem 43 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky nebo třetího pevného 

lůžka), které jsou vybaveny koupelnou se sprchovým 

koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se sate-

litním příjmem, chladničkou, balkónem nebo terasou 

s  výhledem na hory a  lesy nebo na moře. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 1,5€/den nebo cca 10€/týden). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek s  krbem a TV 

se satelitním příjmem s velkou obrazovkou, vnitřní bar, 

venkovní bar a snackbar u bazénu, vnitřní a venkovní 

restaurace, venkovní terasa, zahrada a parkoviště. Wifi  

zdarma v prostoru recepce. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře 

– bufet. 

SPORT: bazén, dětský bazén, slunečníky a  lehátka 

u bazénu a na pláži zdarma. Malé fi tcentrum (zdarma), 

sauna pro 4 osoby (za poplatek cca 10€/hodina), kuleč-

ník (zdarma), stolní tenis (zdarma). Blízko hotelu (cca 

400 m) je možnost pronájmu tenisového hřiště (cca 

10€/hodina). 

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, 
zdarma slunečníky a lehátka na pláži, klidné 
prostředí.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 40 % 39 %
velmi spokojeno 60 % 59 %
nespokojeno 0 % 2 %

ostrov Thassos – Skala Rachoni 

Dětské slevy
1. dítě do 6 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 18 000 18 700 19 600 20 500 22 000 23 100 22 000 20 500 19 600 18 700 17 000

DS 1/1 22 300 23 500 25 000 26 400 28 800 30 600 28 800 26 400 25 000 23 500 21 300

DS E/B 15 800 16 300 16 900 17 600 18 600 19 400 18 600 17 600 16 900 16 300 15 100

DT 1/2 16 000 16 600 17 300 18 100 19 200 20 100 19 200 18 100 17 300 16 600 15 000

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

*DT E/B 13 100 13 400 13 700 14 100 14 700 15 100 14 700 14 100 13 700 13 400 12 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 6 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, *DT E/B - dítě od 6 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku

203Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296

Th
as

so
s

rok
spolupráce

4.

zdarma
slunečníky
a lehátka

svatební
cesta v ceně

klima

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti



jeden z  nejluxusnějších hotelů na ostrově, Alexandra 

Beach, a host si může vybrat ze tří možných kombinací 

procedur přesně tu, která mu nejvíce vyhovuje a bude 

pro něj jedinečnou relaxací. 

6) Kánoe a rafting na řece Nestos 

Pro dobrodružnější povahy i  pro milovníky klidné 

plavby a obdivování přírodních krás tu máme výlet na 

řeku Nestos. Pro rodiny s dětmi či nezkušené vodáky se 

výborně hodí poklidné pádlování v kánoích a pro mi-

lovníky adrenalinu doporučujeme divočejší plavbu na 

raftech. Řeka Nestos je obklopena nádhernou přírodou 

s  vysokými horami a  vzrostlou zelení a  nabízí jednak 

jedinečný sportovní zážitek, ale zároveň potěchu pro 

oko a uklidnění pro duši. Cestou je několik menších za-

stávek na nabrání sil a nafocení pěkných snímků a jed-

na delší zastávka na lehký oběd ve formě sandwichů 

a džusu (v ceně výletu; pitná voda je též k dispozici po 

celou dobu plavby). Na závěr všichni dobrodruzi obdrží 

CD s fotkami ze své plavby.

1) Okruh ostrovem

Tento výlet je ideální pro seznámení se s  ostrovem 

a jeho krásami. Nejprve nás zavede do horské vesnič-

ky Theologos, která byla v dobách osmanské nadvlády 

nad ostrovem jeho hlavním městem. K  vidění je zde 

místní kostelík a  velmi zajímavá architektura. Vesnice 

se může pochlubit výrobou skvělého olivového oleje 

a koření. Další zastávkou je klášter Archanděla Michae-

la, dodnes obývaný jeptiškami, jehož největší vzácností 

je pramen léčivé vody, který zde vyvěrá už po staletí, 

a po stejně dlouhou dobu k němu putují lidé z celého 

světa hledající uzdravení. Klášter je situovaný na úte-

su nad mořem, takže se kromě nádherné architektury 

pyšní i  jedinečným výhledem. Jeho dalším pokladem 

je svatá relikvie, hřeb z  ukřižování Ježíše Krista. Další 

zastávkou je jedna z  nejmalebnějších zátok ostrova, 

Aliki, kde byly v minulosti mramorové doly a zároveň 

jsou zde zbytky antických chrámů postavených v 7. a 6. 

st. př. n. l. Výlet pokračuje k  horské vesničce Panagia, 

která se může pochlubit největším počtem pramenů 

vody na ostrově a krásným kostelíčkem, kde je ucho-

vána vlajka Richarda Lví srdce z dob křižáckých válek. 

K ochutnání jsou nabídnuty medové speciality. Posled-

ní kroky vedou do hlavního města Limenasu a to nejen 

k  jeho antické části, ale samozřejmě i  do moderních 

zákoutí plných obchůdků a taveren. Po celou dobu vý-

letu je možné obdivovat bohatost a rozmanitost místní 

přírody.

2) Plavba lodí 

Výlet začíná ráno vyplutím z Limenarie, největšího měs-

ta na jihu ostrova a pokračuje poklidnou plavbou kolem 

břehů ostrova. Během dne loď kotví na několika zají-

mavých místech, kde budete mít možnost si zarybařit, 

vykoupat se v  průzračně modré vodě nebo se jen tak 

slunit na úplně soukromých izolovaných plážích, kam 

Vás loď dopraví, aby relaxace a odpočinek byly naprosto 

dokonalé. Při takové »námaze« je také nutné se řádně 

posilnit, takže v ceně je lehká snídaně a místní specialita, 

grilované souvlaki se zeleninou a pití k obědu. Kapitán 

také úspěšné rybáře odměňuje ouzem z vlastních zásob. 

Návrat zpět do civilizace je kolem 16:30. 

3) Makedonie 

Tento výlet začíná časně ráno odplutím do samého srd-

ce historického území Makedonie, k němuž patří i sám 

ostrov Thassos. Cílem výletu je areál původního histo-

rického města Filippi, které založil Filip II., otec Alexan-

dra Makedonského. K  zhlédnutí je amfi teátr, který je 

dodnes využíván, zbytky velmi zachovalého římského 

fóra, vězení Svatého Pavla a zbytky křesťanských bazi-

lik, jakožto i vůbec první křesťanské baziliky v Evropě. 

Dále se pokračuje do baptisterie v Lydii, kde byla po-

křtěna první žena v Evropě a odkud se křesťanství šířilo 

do Evropy. Je zde vystavěn jediný kostel svého druhu, 

sloužící jen ke křtění. Výlet je zakončen návštěvou 

úchvatných krápníkových jeskyní Alistrati, které jsou 

údajně nejkrásnější v Evropě. 

4) Jeep Safari

Pokud by chtěl někdo poznat divočejší krásy ostrova, 

je tento výlet jako dělaný právě pro něj. Začíná vyzved-

nutím jeepy v hotelu a vyráží se navštívit nejtradičněj-

ší horskou vesnici Kastro, kde jsou k  vidění kamenné 

domy a  místní kostelík s  překrásným výhledem. Ves-

nice je svého druhu jedinečná, vystavěná na hřebeni 

hor a zcela neviditelná až do okamžiku, kdy přijedete 

přímo k ní. Dále se pokračuje k apoštolským vodopá-

dům, výjezdem na nejvyšší horu Ypsarion, kde je dech 

beroucí výhled. Na úpatí je zastávka na oběd, zde 

Vám přichystají tradiční souvlaki, tzatziki, řecký salát, 

pečené brambory a ovoce. Následně navštívíte jezero 

Maries s vodopády a následuje návrat do hotelů. Dob-

rodružnější povahy mohou po hrbolatých horských 

stezkách jeepy řídit sami. 

5) Spa 

Pokud si někdo dovolenou představuje jiným, zcela 

ořechovějším způsobem, je tento „rozmazlovací“ balí-

ček vymyšlen jako na míru pro něj. Tuto možnost nabízí 

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřed-
nictvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o  všeo-
becných podmínkách a  storno poplatcích nabízených fakultativních 
výletů. Některé výlety se konají jen v  případě dostatečného počtu 
zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. 
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo v místě pobytu, 
nejsou součástí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníkovi 
a  cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za žádné škody 
a  újmy, vzniklé zákazníkovi v  souvislosti s  těmito výlety a  zákazník 
se v případě uplatňování nároků, vyplývajících a vzniklých z fakulta-
tivního výletu, musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního 
výletu. V  případě nepříznivých povětrnostních podmínek je změna 
v programu lodních výletů vyhrazena.

Orientační ceny fakultativních výletů

Okruh ostrovem  cca 40/děti cca 23€

Plavba lodí  cca 42€/děti cca 19€

Makedonie  cca 59€/děti cca 39€

Jeep Safari  cca 64€/děti cca 49€

Spa  cca 50€

Kánoe a rafting na řece Nestos  kánoe cca 75€/

 děti cca 59€, rafty cca 78€

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 2 let obvykle výlety a vstupy neplatí.

Děti od 2 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %.

Klášter archanděla Michaela

Areál Filippi

Plavba lodí

ostrov Thassos Fakultativní výlety
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