THASSOS ADASI

THASSOS ADASI / YUNANİSTAN /
3 gece 4 gün / 399 Euro
KONTENJAN SINIRLIDIR!
Tur Hakkında

Yunanistan'ın en güzel adalarından birisi Thassos.. Turkuaz denizi, bembeyaz ince kumları,
lezzetli deniz ürünleri, şirin kafeleri, şık restaurantarı ve konuksever köyleriyle, dünyanın
dört bir yanından tatilciyi ağırlıyor... Yaz tatilinizde siz de yorgunluk atmak, denizin, güneşin,
koyların keyfini sürüp, doyasıya bir tatil yapmak için bu kez rotanızı Thassos'a çevirmeye ne
dersiniz? Haydi hiç düşünmeyin, gidiyoruz :)

Uzman Ekibimiz Tarafından Hazırlanan Gezi Rotamız

OTOBÜSE BİNİŞ YER VE SAATLERİ:
21:30: Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
21:45: Mecidiyeköy Eski Ali Sami Yen Stadı karşısı
22:00: Bakırköy Ömür Mado önü.

1.GÜN / GOLDEN BEACH - PANAGIA KÖYÜ

Yolculuğumuz yaklaşık 430 km. Sınır kapısında herhangi bir zaman kaybı yaşamamak
kaydıyla, otobüs yolculuğumuz sonrası sabah karşı Yunanistan’ın Keramoti kasabasına geliyor
ve 07:15’teki feribota binmeyi planlıyoruz.. Buradan adanın merkezi konumundaki Limenas’a
yaklaşık 6 mil yani 35-40 dk lık bir yolculuk sonrası ulaşıyoruz. Adaya ayak basışımızla
birlikte önce otelimize geliyor, müsaitlik varsa odalarımızda yoksa otelin bizlere gösterilen
kısmında üstümüzü değiştirip, adanın sevilen ve yoğun ilgi gören plajlarından Golden Beach’e
yüzüp, güneşlenip, yol yorgunluğumuzu atmaya gidiyoruz… (Plajda şezlong - şemsiye
kiralama bedeli yaklaşık 7-15 euro arasıdır.) Öğle yemeğimizi de yine burada restaurantlarda
serbest olarak aldıktan sonra, öğleden sonra Panagia Köyünü gezmeye gidiyoruz..

Sokaklarında keyifle gezdikten sonra, tekrar konakladığımız Limenas’a dönüyoruz ve akşam
yemeği için serbest zamanımız oluyor. Konaklama şehir merkezindeki 4*lı “A for Art Hotel”de
vb... OTEL DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2.GÜN / MAKRYMOS - TAVERNA
Bu sabah kahvaltımızın ardından erken saatte adanın en güzel kumsallarından birisine sahip,
aynı zamanda denizinin de berraklığıyla konukların beğenisini toplayan Makrymos’a
gidiyoruz.

(Tesis zaman zaman aşırı yoğunluktan, nadir de olsa, grupların girişlerini kabul
etmeyebiliyor, böyle bir durumda, adanın diğer plajlarına çevireceğiz rotamızı.)
(Makrymos’un özel plajına giriş ücreti yaklaşık 3 Euro’dur. Ve 2 kişilik şemsiye şezlong ücreti
yaklaşık 10 Euro’dur.) Öğleden sonra tekrar merkeze dönüyoruz.. Akşam yemeğimiz serbest..
İsteyenlerle buzukiden, sirtakisine, Yunan müzikleri ile renklenen taverna Alexsandra’ya
gidiyoruz.

3.GÜN / KATAMARAN’LA MARBLE BEACH VE PORTO VATHY

Sabah kahvaltı sonrası isteyen konuklarımızla birlikte, bize özel lüks katamaranlarla yarım
günlük ekstra Thassos’un en güzel koyuna götürüyoruz sizleri... (70 Euro) Turumuz boyunca
turkuaz renkleriyle Maldivler’i aratmayan Adanın en güzel koyu ünvanına sahip “Marble
Beach” ve “Porto Vathy” bizleri bekliyor olacak.

Akşam yemeğimiz serbest. Bu gece birlikte olmak isteyenlerle, öncesinde rezervasyon yaptırıp
adanın en ünlü mekanlarından birisi olan SİMİ Restaurant’ta alacağız akşam yemeğimizi.
Konaklama şehir merkezindeki otelimizde...

4.GÜN / LA SCALA BEACH - İSTANBUL
Bugün adadaki son günümüz.. Sabah erken saatte Thassos’un en ünlü ve hareketli Beach
Klubü olan “La Scala”ya gidiyoruz... Thassos’un en ilgi gören ve en popüler beach klubü
burası, müzik, içecek ve yemek servisi eşliğinde çok keyifli bir ortam. Adaya gelinip de buraya
gelinmeden olmazdı diyoruz…

(Özel plaja giriş ücreti yok ancak şezlongunuzu seçtiğiniz yere göre, kişi başı yaklaşık 10 ila
15 euro ödüyor ve ödediğiniz bedel karşılığı kadar ücretsiz içecek, yiyecek vs alabiliyorsunuz.)
Ve burada geçireceğimiz keyifli zamanların, güneşlenip yüzme vakitlerinin ardından öğle
saatlerinde tekrar şehir merkezine dönüyor serbest zaman veriyoruz. Öğle yemeği ve son
alışverişler için harcayacağınız zamanın ardından feribotla önce Keramoti’ye ardından
İstanbul’a dönüş yoluna çıkıyoruz....

Gezi ücreti: 399 Euro
Single: +150 euro

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz
* İstanbul - Thassos / Thassos - İstanbul arası otobüsle gidiş dönüş
* Keromoti - Thassos / Thassos - Keromoti gidiş dönüş Feribot Biletleri.
* Programda belirtilmiş tüm geziler
* Thassos’ta 4*lı “A for Art Hotel”de 3 gece kahvaltı dahil konaklama...
* Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmetleri.
* TURSAB Mesleki Zorunlu Sigortası.

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetlerimiz
* Öğle ve akşam yemekleri.
* Kalınacak olan otellerdeki şahsi harcamalar (telefon, mini bar, kuru temizleme, v.b)
* Yurtdışı çıkış harç pulu 50 tl.
* Plajlara giriş ve şemsiye şezlong ücretleri.
* Schengen vize ücreti.
* Seyahat Sağlık Sigortası (Vize için de gereklidir.)
* Extra turlar

