
GRECJA
WYSPA THASSOS

OBÓZ M ODZIE OWY
CAMPING PRZY SAMEJ PLA Y

Wyspa Thassos - le y na Morzu Egejskim w odleg o ci 12 km od sta ego l du i jest najdalej na pó noc po o on
zamieszka  wysp  greck . Od pó nocnej strony charakteryzuj  j  liczne lasy i pi kne piaszczyste pla e od po udnia
za  klifowe wybrze e pe ne zatok i podwodnych jaski  b d cych rajem dla p etwonurków. Wielkim skarbem Thassos 
s  olbrzymie pok ady bia ego marmuru z którego ta wyspa ta jest zbudowana oraz co dla turystów najwa niejsze
wspania e pla e ze z otym, delikatnym piaskiem. Thassos jest te  idealnym miejscem do odpoczynku. Wci
niewielka ilo  turystów, pi kne okolice, go cinno  Greków traktuj cych turystów wyj tkowo go cinnie stawiaj  t
wysp  na szczycie najbardziej atrakcyjnych miejsc w Grecji. 
Camping Golden Beach** usytuowany jest we wschodniej cz ci wyspy nad pi kn  zatok , pomi dzy Chrissi 
Ammoudia (500m) a Skala Potamia (1,5 km) bezpo rednio przy z otej, piaszczystej pla y, 100 metrów od basenu 
k pielowego (wst p bezp atny). Miejscowo ci te pe ne s  sklepów, restauracji, typowo greckich tawern i muzyki. Na 
terenie campingu do dyspozycji Pa stwa: market z artyku ami spo ywczymi, sanitariaty z ciep  i zimn  wod  a 
przede wszystkim pi kna, piaszczysta pla a i morze. Teren campingu jest bardzo dobrze zadrzewiony.  
Wy ywienie: niadanie, lunche, obiadokolacje (patrz opis miasteczka campingowe). Pierwsza us uga ywieniowa
lunch w dniu przyjazdu, ostatnia niadanie w dniu wyjazdu.  
Transport: luksusowy autokar (klimatyzacja, barek, video, w.c.) 
Zakwaterowanie: Miasteczka Campingowe - Namioty Willowe 4 osobowe 
Transport: luksusowy autokar (klimatyzacja, barek, video, w.c.) 

05.07 – 16.07 1690 z
14.07 – 25.07 1690 z
23.07 – 03.08 1650 z

Cena zawiera: 
- transport lux autokarem 
- zakwaterowanie 9 noclegów 
- wy ywienie - 3 x dziennie wg. opisu 
- opiek  pilota - rezydenta  
- ubezpieczenie KL (15.000 Euro), NNW (5000 z )

Dop aty obowi zkowe: 
- op ata za prom na/z Thassos 10 Euro w dwie strony / osob

Rezerwacja  ;ALMA TOUR  Biuro Turystyki . T umaczenia . Education. Wynajem 
autokarów. Ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg. Tel/fax 15 823 57 65 


