GRECIA –THASSOS– VARA 2020 Individual
Thassos, "insula de smarald", este situata in golful Kavala, in partea nordica a Marii Egee si este cea mai apropiata
de Grecia continentala (8 km).
Thassos nu se afla la distanata prea mare de Keramoti si de estuarul raului Nestos. In partea ei cea mai intinsa, insula
masoara 22 km de la est la vest si 26 km de la nord la sud. Are o circumferinta de aproximativ 100 km, fiind mai mica
decat Rodos si mai mare decat Samotraki. Coasta insulei este presarata de numeroase plaje de nisip sau de pietris, de
mici golfuri romantice, munti acoperiti de paduri de brad si de pin. Apa cristalina, nisip auriu fin si privelistea
incantatoare va va garanta petrecerea unui concediu perfect. In comparatie cu multe alte insule din Grecia, insula
Thasos dispune de un numar impresionant de plaje, majoritatea micute si dosite de padurile de pini. Cele mai
spectaculoase plaje sunt situate in zona sudica si estica a insulei. Unele din cele mai frumoase plaje sunt plaja Alyki si
plaja Paradiso.
Captains Beach Apartments 2 KEYS - Thassos Town, Limenas
Early Booking 15% discount pentru rezervari efectuate si achitate pana la 31.05 2020
In portul vechi din Limenas, chiar pe plaja de nisip, Captain's Apartments oferă spații ( studiouri 2/3 pers) de cazare selfcatering, cu balcoane private , cadă cu hidromasaj, Chitchenette , Frigider, Duș, Televizor, vedere la Marea Egee. Oaspeții
pot savura băuturi, fructe de mare și mâncăruri locale la Barul și Restaurantul situat la parterul locatiei care mai dispune de
AC in spatiile publice, parcare. In apropierea studiourilor se gasesc multe baruri și taverne situate pe malul mării. Centrul
orașului Thasos este la 200 de metri distanță. Există o stație de autobuz la doar 5 minute de mers pe jos de Apartments
Captain's, Distanța de la plajă: cca 200m, Distanta de la port: 200m de la Limenaria ,Distanța de la cel mai apropiat oraș: cca
200m
Informatii suplimentare:Curățenie: zilnic, Schimbarea lenjeriei: la fiecare 3 zile, Schimbarea prosoapelor: la fiecare 3 zile,
Descriere plaja: plaja cu nisip,Stația de autobuz: biroul de autobuze este la aproximativ 1 km distanță, ATM: cca 400m. A /
C este GRATUIT, Pat pentru copii este disponibil NUMAI în Studio 4 pax.,Internetul este gratuit GRATUIT, Seiful în
cameră este GRATUIT.
01/01-21/05/202
22/05-11/06/2020
12/06-25/06/2020
26/06-09/07/2020
10/07-30/07/2020
Fel camera
24/09-31/12/2020

Studio 3 pers cu 25
Pat suplim.(2-4p)
Studio 2 pers (2-2pers)
39
Studio – fara masa Kitchenette
Al 3-lea adult
-100%
Primul copil A
-100%
17 €
Al 2-lea copil A
-100%
Primii 2 infanti

13/09-23/09/2020

06/09-12/09/2020

29/08-05/09/2020

21/08-28/08/2020

Cost in euro/zi/persoana -fara masa KITCHENETTE
36
45
57
65

31/07-20/08/2020

73

Cost in euro/zi/studio 2 pers – fara masa
52
70
87
104
Suplimentare cazare , fara masa Kitchenette

113

-100%
-100%
17 €
-100%

100%
-100%
17€
-100%

Ani copii: Infant 0-2.99 ani / Copil A 3-11.99 ani

-100%
-100%
17 €
-100%

-100%
-100%
17 €
-100%

-100%
-100%
17€
-100%

