
PROGRAM SENIOR 55+ !! PROGRAM SENIOR 55+

THASSOS  
Limenaria

LETECKY Z BRNA
THASSOS je  nejsevernější  ostrov v Egejském moři,  pro svoji  krásu nazývaný  „zelený klenot“ 
Řecka.  Je  krajem  mýtických  Sirén  a  olivových  hájů.  Patří  do  makedonské  provincie  
KAVALA.Ostrov je z velké části pokryt borovými, olivovými a piniovými háji. Po zhruba 100 km  
dlouhém obvodu ostrova vede hlavní  komunikace,  díky  níž  můžete  snadno navštívit  jak pláže  
s jemným pískem na jihu, tak i hluboké skalnaté zátoky na západě ostrova.

LIMENARIA - druhé největší turistické středisko, ležící v jihozápadní části ostrova. Nabízí řadu 
restaurací,  barů,  kavárniček.  V blízkosti  velká  diskotéka Club Boléro.  Dlouhou písčitou pláž,  
místy s oblázky lemuje pěší promenáda. Atraktivnost středisku dodává přístav s malým zálivem.

Ubytování: 
Studia Maria – 2lůžkové pokoje s možností  1 přistýlky,  vlastní  sociální  zařízení,  kuchyňský kout se 
základním nádobím, lednicí a vařičem. Vzdálenost od moře cca 50m a 5 minut od centra. V pokojích  
nejsou věci osobní a hygienické potřeby, mycí a úklidové prostředky, zápalky, žehlička. Lůžka jsou s 
povlečením. Voda je pitná. 

Letecky z BRNA
TERMÍN

Dní/
nocí

Cena/os. 
vč. dopravy

  SLEVY
  Dospělá osoba na přistýlce
 dítě do 15-ti roků na přistýlce
 dítě do 2 let bez letenky a lůžka
 dítě do 8 let bez lůžka, s letenkou

 PŘÍPLATKY
 kompletní pojištění (vč.léčeb. 
 výloh a storna zájezdu)  - dospělí 

- děti do 15 let 

 večeře                              - dospělí
- děti do 12 let 

 Jednolůžkový pokoj
 pouze letenka

CENA:
-   100,- /noc
-   200,- /noc
ZDARMA
8.200,-Kč

+ 33,-/os./den
+ 23,-/os./den

+   230,-/den
+   170,-/den

350,-/noc

8.700,-Kč

4. 6. – 14. 6. 11/10
.

9.290,-
14. 6. – 25. 6. 12/11

.

9.790,-
25. 6. – 5. 7. 11/10

.

9.990,-

5. 7. – 16. 7. 12/11
.11.190,-

V ceně je:  ubytování,  letenka Brno – Kavala – Brno, transfer z Kavaly do Limenarie a zpět; letištní,  
bezpečností a palivovou taxu; delegát CK 

Stravování: Vaření v kuchyňkách nebo lze dokoupit – večeře (výběr z jídelního lístku), nápoje nejsou 
v ceně. Stravu lze prodávat i na méně dnů. 

Různé: Pláž je písčitá, moře bez ježků. Na dvě dospělé osoby má jedno dítě slevu na přistýlku. Přistýlka 
je většinou na tzv. francouzské posteli (1a půl lůžka). 

Aktualizace 15. 2. 2012. Nabídka platí do vyprodání nebo do nové aktualizace.
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