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„Poznávacím znamením“ ostrova Thassos sú zelené lesy, strie-
bristé olivovníky, jedinečné zálivy, pôvabné pláže, tyrkysové
more, ktoré ponúkajú zážitok nevšednej intimity zo spojenia prí-
rody s človekom! Zažiť ostrov Thassos znamená nasadnúť do
auta či na motorku a vydať sa na „výpravu“ okolo ostrova a najmä
do jeho vnútrozemia! Vašou odmenou budú nevšedné zákutia,
nečakané prekvapenia, ktoré nenechajú chladným žiadneho fo-
tografa či romantika. Egejské more so svojou širokou škálou mo-
drých, zelených či tyrkysových odtieňov, je pri piesočnatých
plážach plytké, čo uvítajú najmä deti. Pozdĺž skalnatého pobrežia
ostrova Thassos nám priezračná voda umožní nazrieť do mor-
ských hlbín, s mnohofarebnými živočíchmi, čo ocenia milovníci
športového potápania. Rybári si prídu na svoje lovom rozmani-
tých morských živočíchov. Tí „akčnejší“ si požičajú motorové člny,
vodné bicykle, surfy, jetski, vyskúšajú let padákom nad morom,
flying delphins, či vodné lyže..

Thassosu sme verní od roku 1994 a pribúda čoraz viac našich klietov ktorí sa z „turistov“

menia na „domorodcov“ a ostrov navštívili už po niekoľkýkrát. Je to miesto, kde z for-

málnych vzťahov sa stávajú priateľské, kde pohostinnosť nie je iba prázdnym slovom...

Novinka YOGA a meditácie na brehu mora
Ubytovanie na Kekes Beach – pre ďalšie informácie o pobytoch a termínoch

nás kontaktujte, alebo navštívte našu webovú stránku www.saffari.sk.

Fit program – znova objav svoj pás
Aj tento rok sme pre vás zaradili do letnej ponuky pobyty Fitness. Ubytovanie

v Piatsa Michalis, vlastná kondičná trénerka, dvojfázové tréningy, cvičenie

pri mori, masér k dispozícii, Teambuildingové aktivity, fakultatívne výlety....

PIATSA MICHALIS
Plážový dvojdom Piatsa Michalis sa nachádza priamo v prímorskom
mestečku Potos, 10 metrov od vlastnej pláže, od ktorej ho delí plá-
žový bar s neopakovateľnou atmosférou. Piatsa Michalis vám cez
deň ponúka v tieni viniča, ktorý vám dozrieva nad hlavou, príjemné
posedenie. Postará sa o to rozmanitá ponuka jedál, zákuskov, te-
plých studených nápojov, či čerstvo vytlačenej sťavy z ovocia,
ktoré sa podávajú aj na pláži. Vo večerných hodinách sa Piatsa Mi-
chalis mení na miesto s kvalitnou hudbou, pri ktorej sa môžete po-
rozprávať, ale i zatancovať. Druhá polovica Piatsa Michalis má na
prízemí situovanú reštauráciu Michalis, kde sa podáva polpenzia –
výber z ponúkaného menu je na vysokej úrovni, bohatá na šaláty
a špeciality gréckej kuchyne. 
Trojposchodový plážový dvojdom má výhľad na otvorené more. Na
III.poschodí sa nachadza terasa cca 120m2. Izby sú klimatizované
jednoducho a štandartne vybavené. Väčšia časť izieb má kuchynku
a každá izba ma balkón, alebo terasu. Izby sú 2, 3 lôžkové. Plážové
lehátka a ratanové slnečníky na pláži sú pred Piatsa Michalis k dis-
pozícii pre klientov CK Saffari zdarma. Piatsa Michalis patrí medzi 
najobľúbenejšie destinácie ostrova Thassos od roku 1994.

KEKES BEACH
Ak ste zástancom zdravého životného štýlu, ktorý pod pojmom do-
volenka uprednostňuje ticho, pokoj, prírodu, nepoznačené pláže
komerciou, prostredie s krištáľovo čistým morom, produkty vlast-
nej biofarmy, tak ste na správnom mieste. Kúpanie a oddych si mô-
žete vychutnať v dvoch zálivoch s piesočnatým dnom, alebo na
rozľahom skalnatom výbežku, kde vám prístup k moru uľahčia pri-
pevnené rebríky (tzv. bazénový efekt). Kekes Beach je vyhľadávaná
destinácia, ktorú ponúkame od roku 1994. Jedinečné miesto so
skvelou gréckou kuchyňou a s koloritom gréckeho vidieku.
Pán Jorgos Kekes – majiteľ, so synom Kostasom patrí medzi naj-
lepších výrobcov Tsipoura (domaca pálená hroznovica s anízovou
príchuťou) na východomacedónskom pobreží. K ich ďalším domá-
cim produktom patrí olivový panennský olej, zelené a čierne olivy,
med, orechy a figy v mede. Naši dlhoroční klienti oceňujú rodinnú
atmosféru, ktorú vytvárajú Kekesovci. Ubytovanie Kekes Beach je
v priestranných (cca 23 m2) 2 a 3 lôžkových izbách s vlastnou kú-
peľňou, WC, klimatizáciou, telefónom, TV, chladničkou a terasou
priamo na brehu mora. Klimatizácia za poplatok. Izby sú obklopené
zeleňou – borovíc a olív. Výnimkou nie sú ani granátové jablká, figy
a broskyne.

STONE HOUSE
– kamenný dom
Dom postavený tradičným gréckym spôsobom, sa nachádza v ti-
chej a pokojnej časti Astris, ktorá patrí medzi najlepšie klimatické
oblasti ostrova. Atmosféra miesta vás pohltí. Návštevník, pri po-
hlade na okolie plné farieb, vôní a čistej prírody, zabudne na stres
a znovuobjaví pokoj a energiu. Klienti ocenia návrat z pláži či prí-
morského ruchu do oázy pokoja – Stone House. Stone hause je
vzdialený 500 m od mora (nachádza sa nad prírodným úkazom Yola
– Diové oko). Stone house ma výhľad na otvorené more. Pri dobrej
viditeľnosti je vidieť na západe poloostrov Atos a na východe 
ostrov Samothraki.  Ideálne ubytovanie pre klientov s vlastnou do-
pravou, ale aj letecky – nutnosť zapožičania auta alebo motorky.
Vzdialenosti: potraviny 1 km, mestečko Potos 4 km, Monastery 
Archangelos 5 km, Aliki 9 km, Paradisso 16 km. Stravovanie je in-
dividuálne – prípadné doobjednanie v Piatsa Michalis. Vybavenie
domu: Obývacia miestnosť – pohodlný rozťahovací gauč pre dve
osoby, krb, kreslá, stôl, stoličky Prechodná kuchyňa s elektrickým
moderným šporákom s trúbou na pečenie, chladnička. Kompletne
vybavenie kuchyňe. Sociálne zariadenie – sprcha, toaleta. Spálňa
s manželskou posteľou, skriňa, mosketiera. Terasa s vonkajším se-
dením, záhradná sprcha, vonkajší gril Pozemok 8 árov – možnosť
parkovania vo dvore.

CENNÍK pre leteckú a indi-viduálnu dopravu najdetena www.saffari.sk, alebo náskontaktujte a bude Vám za-slaná cenová ponuka.


