
 
 

 

 

  

 

THASSOS – INSULA DE SMARALD 
 

Grecii se mandresc cu tara lor, iar despre Thassos spun ca este "insula de smarald" a regiunii. Si pe buna 

dreptate. Situata in Marea Egee, Thassos si-a castigat faima gratie plajelor cu nisip fin, vinurilor bune, mierii 

delicioase si ospitalitatii localnicilor, ingredientele ideale pentru vacanta perfecta.  

 

CUM AJUNGI IN THASSOS? 
Insula Thassos face parte din regiunea Kavala si este a 12 a cea mai mare insula greceasca, avand o populatie de 

14.000 locuitori. Capitala poarta numele insulei, in greaca "Limenas Thasou" si tradus pentru turisti ca "Port of 

Thasos". Pe insula poti ajunge cu: 

 masina: insula este accesibila cu masina, traseul pana in portul Keramoti, cu trecere la frontiera Makaza, 
poate fi parcurs in aproximativ 9 ore (aprox 1000 km). Taxa de ferry este 50 euro pentru o masina si 3 
pasageri.  

 autocarul: in excursii organizate, dupa un drum de 12 ore. Pretul unui pachet care include si cazare 
porneste de la 150 euro si ajunge pana la 600, in functie de hotelul ales. 

 trenul: poti ajunge pe insula Thassos pe ruta Bucuresti – Sofia – Salonic, iar un bilet de tren costa intre 52 
si 45 euro. Durata calatoriei este de aproximativ 18 ore. 

 avionul: insula Thassos nu are aeroport propriu şi este ajutata de BIG Airport Alexandros situat pe 
continent, la aproximativ 20 km de portul din Keramoti. O altă posibilitate este aeroportul Macedonia 
din Salonic, dar si aeroportul din Kavala. Un bilet de avion pentru Salonic costa in jur de 150 euro 
dus/intors. 
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TOP 10 OBIECTIVE TURISTICE DIN THASSOS 
Thassos este formata din 26 de statiuni si sate, mai mici si mai mari, fiecare cu specificul ei, fiind cautate atat 

pentru plajele spectaculoase, cat si pentru istoria locului.  

 Theologos este printre cele mai vechi si mai frumoase sate ale insulei, faimos pentru casele de piatra si 
tavernele cu mancare tipic greceasca.  

 Capitala insulei, Limenas este un oras care vibreaza. Inconjurat de plaje, ticsit cu tavere, baruri si 
magazine, orasul incurajeaza turistul sa decopere istoria locului. Aici poti vizita vechiul port, Muzeul de 
Arheologie, Agora Antica si o frumoasa biserica se poarta hramul Sfantului Nicolae.   

 Muzeul de Arheologie se afla in Limenas si dateaza din 1934. Acesta adaposteste colectii de sculptura, 
ceramica antica si elemente arhitectonice ce dateaza din neolitic si din vremea ocupatiei romane a 
insulei. Principala este o statuie reprezentand un kouros provenind de la un templu dedicat lui Apollo. 
Pret intrare: 2 euro / adult; 1 euro / copil.  

 Panagia este vechea capitala a insulei si cea mai bogata asezare. In apropiere de Panagia este Golden 
Beach, cea mai cautata plaja a insulei.  

 Cu plaje aurii si ape cristaline, Golden Beach este cea mai cautata plaja din Thassos. Aici poti practica 
numeroase sporturi de apa, te poti rasfata cu mancare buna si cocktailuri sofisticate pentru o zi la plaja 
in stil mare.  

 Giola este unul dintre obiectivele de neratat ale insulei. Sub forma unei „piscine naturale” formata prin 
prabusirea tavanului unei grote, “piscina” este alimentata de valurile marii. Apa are o culoare verde 
smarald impresionanta, iar pe fundul Giolei poti vedea bucati din peretii stancosi si multi arici de mare. 
Accesul spre Giola este mai dificil, fie ca alegi masina sau il faci la pas.  
 



 
 Plaja Makriamos a devenit un hot spot al insulei, atractia principala fiind nisipul alb din resturi de 

marmura si distractia de la beach barul de pe plaja.   
 Inconjurata de pini inalti, plaja din Skala Potamias este lunga si lata, perfecta pentru sporturile de plaja. 

Organizata cu sezlonguri si umbrelute, este alegerea potrivita atat pentru grupuri de prieteni, cat si 
pentru familii.  

 
 La o altitudine de aproape 140 de metri deasupra nivelului marii, drumul spre Acropole din Thassos 

porneste de la teatrul vechi pe o poteca strajuita de un zid antic de piatra. Pe Acropole se aflau 
sanctuarul lui Apollo si tezaurul orasului.  

 Manastirea Arhanghelului Mihail impresioneaza prin frumusetea locului. La 25 km de Limenas, pe 
drumul spre Alyki, a fost construita in secolul XVIII pe o stanca la marginea marii de catre calugarii de pe 
Muntele Athos. 

 

TRANSPORTUL IN COMUN SI ALTE VARIANTE DE DEPLASARE 
 taxi-ul in Thassos este prompt si sigur, o cursa intre doua statiuni costa intre 25 – 45 euro.  
 transportul in comun in Thassos se face cu autobuzele KTEL care circula intre 06:00 si 20:00. Este foarte 

eficient si accesibil. Un bilet intre statiuni porneste de la 1.80 euro si creste in functie de distanta.  
 inchirieri – poti alege sa inchiriezi o masina, un scuter sau chiar o barca. Gasesti astfel de centre in toate 

statiunile, iar preturile pornesc de la 15 euro/zi pentru un scuter, 25 euro/zi pentru o masina si 50 
euro/zi pentru o barca. 
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