
Exkurzia Thassos 2018Exkurzia Thassos 2018
(prvá ½ júna 2018, letecky, 8 dní(prvá ½ júna 2018, letecky, 8 dní)



Thassos 2018Thassos 2018
Doprava:Doprava: letecky letecky ViedeňViedeň –– Kavala (1200 km) Kavala (1200 km) –– Viedeň Viedeň 

(Bratislava)(Bratislava)

Cena:Cena: do 350do 350--400.400.--€€ (ubytovanie, letenka)(ubytovanie, letenka)



ProgramProgram
1.deň:1.deň: prílet do prílet do KavalyKavaly, presun , presun 

busombusom do do KeramotiKeramoti, trajekt , trajekt 
KeramotiKeramoti--LimenasLimenas (40 min.), (40 min.), 
busombusom do strediska do strediska LimenariaLimenaria, , 
ubytovanie, voľný programubytovanie, voľný program

2.deň: 2.deň: prvé zoznámenie s ostrovom, prvé zoznámenie s ostrovom, 
okruh autobusomokruh autobusom, najznámejšie , najznámejšie 
prírodné a historické zaujímavosti prírodné a historické zaujímavosti 
((kláštor kláštor ArchangelouArchangelou, , AlikiAliki ––((kláštor kláštor ArchangelouArchangelou, , AlikiAliki ––
antické pamiatky a zatopené antické pamiatky a zatopené 
historické lomy na mramor, historické lomy na mramor, ChrisiChrisi
AmoudiaAmoudia –– Zlatá pláž, horská Zlatá pláž, horská 
dedinka dedinka PanagiaPanagia, , ThassosThassos ––
LimenasLimenas je hlavným mestom je hlavným mestom 
ostrova ostrova ThassosThassos: archeologické : archeologické 
pamiatky historického mesta)pamiatky historického mesta)

3.deň:3.deň:

voľný programvoľný program (alternatívne (alternatívne 
návšteva letovísk návšteva letovísk PefkariPefkari a a PotosPotos, , 
pláž pláž PsiliPsili Amos)Amos)



ProgramProgram
4.deň:4.deň:

celodenný výlet loďoucelodenný výlet loďou (raňajky (raňajky 
sa podávajú priamo na lodi sa podávajú priamo na lodi --
káva, čaj, džús, sendvič, plavba káva, čaj, džús, sendvič, plavba 
ku "ku "DiovmuDiovmu oku„ (oku„ (GiolaGiola)) --
prírodný úkaz, ku ktorému sa prírodný úkaz, ku ktorému sa 
viaže zaujímavý mýtus, viaže zaujímavý mýtus, kúpaniekúpanie
v lagúne pod kláštorom v lagúne pod kláštorom 
ArchangelosArchangelos -- nádherná pláž, nádherná pláž, 
kde pramení sladká voda, o kde pramení sladká voda, o kde pramení sladká voda, o kde pramení sladká voda, o 
ktorej sa traduje, že je liečivá,ktorej sa traduje, že je liečivá,
lov rýblov rýb -- "rybársku výstroj" "rybársku výstroj" 
poskytnú na lodi, oddych na poskytnú na lodi, oddych na 
pláži, pláži, obedobed sa servíruje na sa servíruje na 
palube: grécky šalát, palube: grécky šalát, souvlakisouvlaki, , 
čerstvý chlieb, ryby, ktoré sa čerstvý chlieb, ryby, ktoré sa 
nachytali, víno alebo nealko a nachytali, víno alebo nealko a 
ovocie, plavba do ovocie, plavba do PotosuPotosu so so 
zástavkou na zástavkou na kúpanie a kúpanie a 
šnorchlovaniešnorchlovanie -- potápačské potápačské 
potreby sú k dispozícií na lodi.potreby sú k dispozícií na lodi.



ProgramProgram

5.deň:5.deň: voľný programvoľný program

(alternatívne pláže (alternatívne pláže MetaliaMetalia –– s s 
továrňou na spracovanie továrňou na spracovanie 
železnej rudy, „deravá“ pláž železnej rudy, „deravá“ pláž 
TripityTripity))

6.deň:6.deň: džípmi do džípmi do 6.deň:6.deň: džípmi do džípmi do 
vnútrozemiavnútrozemia::

horská dedinka horská dedinka MariesMaries ––
horský med, jazero a horský med, jazero a 
vodopády, výstup na vodopády, výstup na 
najvyšší vrch ostrova najvyšší vrch ostrova 
IpsarionIpsarion (1 204 m n.m.), (1 204 m n.m.), 
návšteva továrne na návšteva továrne na 
olivový olejolivový olej, , Porto Vathi Porto Vathi ––
mramorové lomymramorové lomy a pláž)a pláž)



ProgramProgram

7.deň: 7.deň: horské mestečká horské mestečká 
Theologos a KastroTheologos a Kastro cez cez 
platanové a borovicové háje a platanové a borovicové háje a 
nádhernú thassoskú prírodu nádhernú thassoskú prírodu 
do „zabudnutej“ dedinky do „zabudnutej“ dedinky 
KastroKastro -- panoramatické panoramatické 
pohľady, návšteva 600pohľady, návšteva 600--
ročného pôvodného kostola a ročného pôvodného kostola a 
pohľady, návšteva 600pohľady, návšteva 600--
ročného pôvodného kostola a ročného pôvodného kostola a 
očarujúca príroda, návšteva očarujúca príroda, návšteva 
dedinky dedinky TheologosTheologos --
zachovaná typická grécka zachovaná typická grécka 
architektúra, skanzen ľudovej architektúra, skanzen ľudovej 
architektúry, architektúry, grécky večergrécky večer v v 
taverne v Pefkari.taverne v Pefkari.

8.deň:8.deň: odchod odchod na letisko na letisko 
Kavala a let do Viedne (resp. Kavala a let do Viedne (resp. 
Bratislavy)Bratislavy)



Exkurzia Thassos 2018Exkurzia Thassos 2018

sprievodcasprievodca: Marta : Marta NevřelováNevřelová

nevrelova@fns.uniba.sknevrelova@fns.uniba.sk


