
ASTRAL APARTMENTS - INSULA THASSOS
SKALA PANAGIA VARA 2020 – sejur individual

Perioada
Maisonette

(pentru 4adl sau 2adl+2chd)
Apartament
cu 5 paturi

(pentru 2adl+3chd)

15.06-30.06.2020 100 euro 100 euro

01.07-19.07.2020 125 euro 125 euro

20.07-23.08.2020 165 euro 165 euro

24.08-13.09.2020 125 euro 125 euro

14.09-30.09.2020 90 euro 90 euro

!!! Atentie: tarifele sunt de apartament/maisonette/noapte fara masa

Skala Panagia este numit astfel dupa Fecioara Maria. Panagia este un loc binecuvantat cu frumuseti naturale,dar si cu localnici care stiu sa onoreze termenul de ospitalitate. Se afla la 7 km est de Limenas si la 3 km distantade Potamia.Asa cum spun foarte multi, cea mai buna plaja a insulei este in Skala Panagia, binecunoscuta Golden Beach undeorice vizitator al insulei Thassos este indemnat sa faca o scufundare in apele albastre. Poti vizita si satulPotamia care este la 3 km distanta de Panagia.Skala Panagia este cea mai mare plajă de pe insulă. Este la 12 km de Limenas și la 4 km de Panagia și estesituata în partea de est a insulei.



TIPOLOGIE CAMERE:

 maisonette: 2 dormitoare, fiecare camera are 1 pat dublu matrimonialMaisonetta are 70m² si este pe 2 nivele, este dotata cu A/C, balcon/veranda, bucătărie, frigider, cuptor, TV LCD/ cu ecran plat, uscator de par, dulap, schimbarea prosoapelor la fiecare 2 zile si a lenjeriei la 3 zile
 apartament: 1 camera cu 1 pat dublu matrimonial + 1 pat de 1 persoana + 1 canapea extensibila pentru2 persoaneApartamentul are 70m² si este dotat cu A/C, balcon, bucătărie, frigider, cuptor, TV LCD / cu ecran plat, uscatorde par, dulap, schimbarea prosoapelor la fiecare 2 zile si a lenjeriei la 3 zile

TARIFUL INCLUDE:

 -cazare
 -A/C
 -frigider
 -TV
 -Wi-fi internet
 -balcon
 -gradina
 -parcare in fata unitatii de cazare

TARIFUL NU INCLUDE:

 -Transport autocar, 65 euro/ persoana (dus / intors) – LA CERERE!!
 -Asigurare medicala/storno
 -Taxa de statiune: 0.50euro/camera/noapte
 -in cazul transportului se plateste taxa de ferryboat: cca 5 euro/pers/sens – se colecteaza in port si seachita de catre ghidul insotitor

ALTE DETALII:

 - taxele de statiune se platesc la receptia hotelurilor/vilelor:
 Hoteluri de 5 stele - 4 euro pe noapte pe cameră
 Hoteluri de 4 stele - 3 euro pe noapte pe cameră
 Hoteluri de 3 stele - 1,50 euro pe noapte pe cameră
 Hoteluri și apartamente de 1 / 2 stele - 0,50 euro pe noapte pe cameră



CAZARE:

Astral Apartments: se află în Chrysi Ammoudia, la 400 de metri de Golden Beach și la 1,9 km de plaja Vathi.Astral Apartments este o cazare nouă, situată într-o locație liniștită, izolată de zgomot și de trafic. Unitățile decazare sunt echipate cu mobilier nou și cu tot ceea ce este necesar pentru o vacanță plăcută în familie.Unitatea de cazare este situată pe un deal din Skala Panagia (mai cunoscut sub numele de Golden Beach), într-olocație foarte liniștită, la aproximativ 750 de metri de mare, înconjurată de verdeață și departe de trafic și demulțime.Această cazare este compusă dintr-o maisonette și un apartament.
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