ATRIUM HOTEL
The Hotel Αtrium lies in the north side of Thasos, just on the beach of Saint
Anthony, which is one of the most beautiful coasts of the island. The Director and
the hotel staff are committed to make every visitor feel pleasantly and comfortably,
as if they were at home.
Aeria, Aeolis, Chrysie, Thasos
Those are the names of the island from the antiquity up to now.
It has also been called “the emerald island”, “the green diamond of the
Aegean” as well as by many other names which may sound exaggerating to those
who have not visited the island. But anyone who arrives here, will realize that any
words fall short of describing the experience of their vacation. The happiness, the
serenity, the relaxation, the pleasures and the revelry make Thasos a source of
unique and carefree moments.
This lady of the Northern Aegean has not stopped for a moment to provide pleasures
and to create lovely moments since a very long time. The color of its beaches which
is from soft azure to deep green. Its forests which are blessedly dewed. The
hospitality of its inhabitants. All those traits and many others as well will make your
visit here the first of a row of visits that are bound to follow. No matter how many
times you visit Thasos, you will never have much of it.
Dear Visitors,
we bid you welcome!
On behalf of the owing company and the direction of the hotel atrium, I am very
happy to bid you welcome and I wish you to have a lovely vacation on our island. In
the hotel atrium we offer high quality services to all our clients, placing special
emphasis to any detail. Perfection is out daily pursuit. It is our mission to constantly
improve and perfect our services, so that you feel the unique and unforgettable
experience of our hospitality.
On the following pages you will find some suggestions about visits to the loveliest
and most characteristic places of the island, as well as a list of all the services
available in atrium hotel.
The Direction and the staff of our hotel will see that you enjoy the totality of our
offers and services. For any wish you might have, in any case, we will always be at
your disposal.
Make yourselves at home in atrium and allow us to fulfill any need you may have.
Above all, we wish you a pleasant stay and we hope to see you again on our island
soon.

Description of the Island
The island Thasos lies in the northern Aegean. A distance of 12 nautical miles
divides it from Kavala and another one of only 6 miles from Keramoti and from the
Alexander the Great Airport of Kavala. The capital of the island is Limenas or Thasos.
The island is green with olive trees, pines, plane trees, fir trees, linden trees, cedars,
dogwoods, and many other domestic and wild trees, which cover the small plains as
well as its mountain slopes. Its main trait is the ample plains with olive trees. It was
well known from the ancient times for its subsoil, rich in iron and gold, and for its all
– white marble. The island is famous for the amazing beaches surrounding it, the
clearest waters as well as for its inhabitants’ hospitality.
The basic occupations of the island’s inhabitants are tourism, fishing, apiculture,
olive trees and olive oil, animal breeding and mining and trading of the white marble,
which is unique in the world. The permanent inhabitants of the island are 14 000.
The majority of the houses and the churches in Thasos are built according to the
traditional macedonian architecture. The wooden balconies and the wooden arched
doors which you will see in traditional settlements such as Theologos, Panagia,
Kazaviti and Kastro, are characteristic. But, beyond the basic characteristics, every
village developed its own particular traits.
We recommend you to visit:
Villages and mountainous traditional settlements
Limenas or Thasos
As the capital of the island, with the Town Hall and the central administration
services as well as with the largest market, Limenas has turned into a modern city,
which keeps its tradition well protected. Picturesque alleys, lovely small shops, fish
restaurants, and cozy haunts attract the visitor. The intense cultural life and the
archaeological sites make Limenas a prime choice. Limenas lies in the north part of
the island at a distance of 42 kilometers from the hotel.
Theologos
The historical capital of the island. A gorgeous mountainous village with a traditional
macedonian architecture, cobble stone alleys and a great history. It is characterized
as a traditional village and lies at a distance of only 11 kilometers from our hotel.
Potos
The seaport of Theologos, it used to be the local fishermen’s haunt and in the last
years it developed into a modern resort with an intense night life. It is a popular
destination for tourists of all ages.
Limenaria
A coastal village, built amphitheatrically, with its port and picturesque small
restaurants. The main characteristic of the village is “Palataki” (“Small Palace”), a
building of a special architecture, built in 1903. “Palataki” towers above the port of
Limenaria and lies at a distance of only 4 kilometers from the hotel.
Kastro It may be the oldest village in Thasos. It is built on a peak in the island’s
interior. The church of St Athanasios, patron saint of the village, is a point of
reference. The road to Kastro begins from Kalyvia of Limenaria and is a dirt road.

Panagia
It is a picturesque mountainous village with intense elements of macedonian
architecture. Is has been characterized as a traditional settlement and it is built on
the foot of Ypsarion Mountain. It lies at about 35 kilometers east of the hotel.
Kazavitia
The Big and the Small Kazaviti. Lovely picturesque traditional settlements with small
restaurants, cobble stone alleys and restored mansions, surrounded by green forests
of chestnut trees, plane trees and pine trees. It lies at about 28 kilometers from the
hotel.
Museums
Archaeological Museum of Thasos
It lies in the capital of Thasos, which has the same name as the entire island (Thasos)
but it is also called Limenas. It is built near the ancient market place.
Archaeological collections of a unique richness and variety dating back to the 7th
century B.C. are stored and exhibited in the Museum, which is considered to be one
of the most important local museums in Greece. Important findings from the
Paleolithic Age to the Roman Era narrate, with an excessive care, the history of one
of the most important civilizations of the Aegean. Upon entering the Museum you
will be impressed by the very tall Kouros (young man), a statue destined for the
temple of Apollo, you will learn about the way of life during a variety of historical
periods which have marked the island and you will admire the creations and the
civilization of its first inhabitants. In the Museum you will learn about the
importance of ocher as well as about the Paleolithic Quarries of Thasos, which were
revealed in the site called Tzines, about the rock drawings discovered in Kastri, you
will admire the prehistoric jewels while through the history of Theagenes, a multiple
Olympic winner, the legend as well as the reality of the Olympic Games emerges.
The Museum is open every day from 10.00 to 19.00 pm except for Mondays.
Tel. 25930-22180
Vagi Museum
It is found in the village Potamia and it is dedicated to the famous sculptor
Polygnotos Vagis (1894-1965) who was a distinguished artist in America, specialized
in the technique of immediate sculpture on stones of various shapes and sizes. Some
of his works are exhibited in the Museum.
Tel. 25930-61400
Limenaria Folk Museum
The museum is found in Limenaria, in the central part of the village. Everyday
objects, traditional costumes, photographs, clay wear an other important exhibits
are exhibited here.
The Museum is open every day in the afternoon.
Theologos Folk Museum
The Museum is housed in the restored traditional mansion of the warlord
Hatzigiorgi, in the center of the traditional village Theologos.
It is divided into two parts: on the first floor there are objects related to the cottage
industries of the island while the second floor represents a traditional house of
Thasos.
The Museum is open every day, both in the morning and in the afternoon.

Kalirrache Folk Museum
The folk Museum of Kalirrache is housed in a lovely scheduled mansion built in 1880
in the center of the village Kalirrache. Its interior represents faithfully an old local
house, ornamented with traditional furniture, objects and waved tissues.
Monasteries and Churches

Monasteries
• Saint Michael’s Monastery
• The Dormition Monastery (PANAGOUDA)
• Saint Pantelelimon Monastery
Churches
Because of the intense religious spirit of the inhabitants, there are dozens of small
churches and chapels in the island, waiting for you to discover. There follow some
churches with particular characteristics. They are worth visiting.
* Saint Demetrius Church (THEOLOGO)
* holy Mother’s Church (PANAGIA)
* Saint Athanasios Church (KASTRO)
* The Dormition Church (RAHONI)
* saint Nicolas Church (THASOS)
Archaeological Sites
Limenas: The Ancient Marketplace, the passage of the gods, the ancient theater, the
Citadel.
ALYKE: One of the most important archaeological sites.
Beaches
Apart from the enchanting beach in front of the hotel
To the east side

Rossogremos
A very beautiful small beach, which lies very close to the hotel (at about 2 km) with
transparent crystal clear water and pines which reach to the seashore.
Psili Ammos
It is a totally organized enchanting beach with thin white sand, crystal clear shallow
water. It is cosmopolitan, with beach bars and water sports. It is 4 km away from the
hotel.
It is an attraction for the younger visitors mainly, because of the parties organized
there.
Alykes
One of the historically richest parts of Thasos, with archaeological finds and ancient
quarries, which are combined with the unique beauty of the area, the sandy
beaches and the traditional restaurants near the shore. It lies at a distance of about
16 kilometers from the hotel.

Paradisos
It may be the loveliest beach on the island. It is long and wide, with thin white sand.
The waters are very shallow and emerald green, ideal for children
It is a paradise on earth reminiscent of a tropical beach. The landscape is enchanting,
as the beach is surrounded by a thick pine wood. Its distance from the hotel is about
22 kilometers.
Saliara
Saliara beach is a really enchanting place. The white sand and the small white
pebbles give a dazzling emerald color to the crystal waters of this lovely exotic
beach!
Saliara (which is also called Marmara (Marbles) because of its sand) is a small green
bay, totally isolated until some years ago. Its distance from the hotel is about 45
kilometers.
West of the hotel
Pefkari
Pefkari beach lies in the south part of the island at a distance of about 1 km from the
village Potos. Its long beach has small pebbles and sand and its crystal clear water
are deep and cold. It is a well frequented and well organized beach, particularly
popular for its facilities and its water sports. It distance from the hotel is about 2
kilometers.
Metalleia
The beach is located near the village Limenaria and presents a great interest due to
the area surrounding it. An old iron processing factory, old furnaces, an open art
exhibition as well as Saint Nicolas chapel. It is a beach with dark colored sand,
pebbles and deep crystal clear water. Its distance from the hotel is about 4
kilometers.
Atspas
It is a lovely small quiet bay at the entrance of Skala Marion in the south-west part of
the island with white, thin sand and no stones at all, shallow, crystal water with sand
both in and out of the water. It is an ideal option for those who do not like very
organized beaches. It is located at about 10 kilometers from the hospital.
Other sights
Poylima or Giola
Giola is a lovely natural lagoon looking like a pool carved in the rocks. The water is
warmer than that of the sea, which makes it pleasant to swim in. It is a small miracle
worked by nature. It is a great gift to our island. This place is not known, so the
approach towards it is hard. It is a place for the most daring ones. Ask for
information about the route at the reception. It is located at about 7 kilometers from
the hotel.
Maria artificial lake
The artificial lake created in the center of the island between the mountains is
located in a very quiet and serene landscape, ideal for those who want to enjoy
nature and hiking. It is worth taking a walk towards there and enjoy the small
waterfalls which are formed. You will find it upon the route from Maries to Genna.
Ask for information about the route at the reception. It lies at about 12 kilometers
from the hotel.

CATALOGUE OF SERVICES
AIR CONDITIONING
& HEATING

You can control temperature via the remote
control. The balcony doors have to remain closed.

AIR TICKETS

The reception will be able to help you
in air booking, exchanges, confirmations
and provide you with information about the
airport.
The buffet is served daily in the restaurant from 7.3010.30 and 19:00-21:30. If you wish to enjoy your
breakfast in your room, please contact the reception.
In case you are waiting for an important
phone call or message keep the Reception aware of
where you are going to be. You will be immediately
notified.
The reception will arrange any detail
of a car rental.
On the day of your departure, every room must be vacated at
11.00. In case that time is not convenient, please contact the
Direction which will help you. In any case in which the check
out time is prolonged till 18.00 we retain the right to charge
the client with half the price of the daily charge or with the
entire price of the daily charge if the check out time is beyond
18.00.
The bill can be paid cash or with the following credit cards:
Master, Maestro and Visa.
For more information please contact the Direction.
The Reception will help you for any courier or
postal dispatch
The Reception will record the calls you will accept, according
to your wish. Please, keep us informed.
There is a doctor available all day and night.
Contact the Reception.
In case of emergency (accident or fire), please contact the
reception immediately. Stay calm and do not panic.
There is a safe in the wardrobe of your room. Only you have
access to it.

BUFFET
TELEPHONE
MESSAGES
CAR
RENTAL
DEPARTURE

CONFERENCES
COURIER POSTAL
SERVICES
DOCTOR
DENTIST
EMERGENCY
SAFE

SAFETY

SALES
COURIER DISPATCH
ELECTRICITY
FAX
RECEPTION
PARKING
NON SMOKERS
PETS
PICNIC
POOLS
TAXI
INSTRUCTIONS
ABOUT THE
TELEPHONE
TV
TRANSPORTATION

If you forget of lose the key to your room please report to the
Reception.
For safety reasons please avoid using candles or other
flammable objects in your room. For safety reasons, please,
always keep the door to your room locked.
Contact the booking department and ask for the special
programs for groups and business trips.
The reception staff will undertake any dispatch.
Electricity is of a 220V voltage. Transformers are available at
the Reception.
The Reception personnel will be at your disposal in case you
wish to send or receive a fax.
The Reception staff, with its multilingualism, will be able to
serve you in any possible way.
There are available parking places for all the customers of the
hotel.
All of our rooms are for non smokers.
The policy of our hotel does not allow animals in shared
spaces.
If you wish to order a breakfast package, please contact the
Reception before 19.00 of the day before.
Enjoy swimming in the outdoor pool while having a light snack
and a fresh juice or a drink in the pool bar. The pool is
accessible at 10.00-18.00.
Address yourself to the Reception
In order to make a phone call abroad press 9
and then the number you want.
Call 0 at any time and the Reception will serve you
immediately. In order to make a call from one room to
another, just dial the number.
You can watch both greek and foreign channels.
The Reception will arrange your transportation in any case. It
is possible to be transported by taxi or a rented car

FLOOR SERVICE

Maid service, change of sheets and towels are encourange to
take place every 3 days or by your request.

TAVERN-BAR

We invite you to discover the BAR and the tavern which offer
an enormous variety of cool beverages, flavors and dishes,
capable of satisfying every taste. You can also enjoy the view
to the sea.

ATRIUM HOTEL
Το ξενοδοχείο atrium βρίσκεται στη νότια πλευρά της Θάσου, ακριβώς μπροστά στην
παραλία του Αγίου Αντωνίου, μια από τις ομορφότερες ακτές του νησιού. Δέσμευση της
διεύθυνσης και του προσωπικού του ξενοδοχείου, είναι να κάνουμε κάθε επισκέπτη μας, να
νιώσει ευχάριστα και άνετα σαν στο σπίτι του.
Αερία, Αιολίς, Χρυσιή, Θάσος
Oι ονομασίες του νησιού από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Την έχουν ακόμη αποκαλέσει, «σμαραγδένιο νησί», «πράσινο διαμάντι του Αιγαίου» και με
άλλες πολλές ονομασίες που ίσως ακούγονται υπερβολικές σε όσους δεν έχουν επισκεφτεί
το νησί. Όταν όμως φτάσει κανείς εδώ θα βρει φτωχές τις όποιες λέξεις για να περιγράψει
την εμπειρία των διακοπών του. Η ευτυχία, η γαλήνη, η ξεκούραση, οι απολαύσεις και το
γλέντι κάνουν τη Θάσο πηγή ανεπανάληπτων και ξέγνοιαστων στιγμών.
Αιώνες τώρα αυτή η αρχόντισσα του Βόρειου Αιγαίου δεν σταμάτησε στιγμή να προσφέρει
απολαύσεις και να γεννά όμορφες στιγμές. Οι παραλίες της από το απαλό γαλάζιο ως το
βαθύ πράσινο. Τα δάση της με την ευλογημένη δροσιά τους. Η φιλοξενία των κατοίκων της.
Αυτά και πολλά άλλα θα κάνουν την επίσκεψη εδώ την πρώτη στη σειρά επισκέψεων που θα
ακολουθήσουν. Γιατί αποκλείεται να χορτάσει κανείς την Θάσο όσες φορές και αν την
επισκεφθεί.

Αγαπητοί επισκέπτες,
Καλώς ήλθατε, καλώς ορίσατε.
Εκ μέρους της ιδιοκτήτριας εταιρίας και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου Atrium, με
ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε να περάσετε ονειρεμένες διακοπές
στο νησί μας. Στo Atrium προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια. Η τελειότητα είναι η
καθημερινή μας αναζήτηση. Είναι αποστολή μας να βελτιώνουμε και να τελειοποιούμε
συνεχώς, τις υπηρεσίες μας, ώστε να νιώσετε τη μοναδική και αξέχαστη εμπειρία της
φιλοξενίας μας.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε κάποιες προτάσεις για επισκέψεις στα ομορφότερα και
χαρακτηριστικότερα σημεία του νησιού, καθώς επίσης και κατάλογο όλων των υπηρεσιών
που είναι διαθέσιμες στο ξενοδοχείο Atrium.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου μας, θα φροντίσει, ώστε να απολαύσετε των
σύνολο των παροχών και υπηρεσιών μας. Για οποιαδήποτε επιθυμία σας, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Νιώστε το Atrium σαν το σπίτι σας και επιτρέψτε μας να εκπληρώσουμε κάθε σας ανάγκη.
Πάνω από όλα σας ευχόμαστε καλή διαμονή και ελπίζουμε να επιστρέψετε σύντομα στο
νησί μας.

Περιγραφή του νησιού

Το νησί Θάσος βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο. Μια απόσταση 12 ναυτικών μιλίων τη
χωρίζει από την Καβάλα και μόλις 6 μιλίων από την Κεραμωτή και το αεροδρόμιο Μέγας
Αλέξανδρος της Καβάλας. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Λιμένας ή Θάσος. Το νησί είναι
κατάφυτο από ελιές, πεύκα, πλατάνια, έλατα, φλαμουριές, κέδρα, κρανιές και άλλα ήμερα
και άγρια δένδρα τα οποία καλύπτουν τους μικρούς κάμπους αλλά και τις πλαγιές των
βουνών του. Χαρακτηρίζεται από πλούσιους κάμπους με ελαιόδεντρα. Από την αρχαιότητα
ήταν γνωστή για το πλούσιο υπέδαφός της, σε σίδηρο, χρυσό και για το κατάλευκο μάρμαρό
της. Το νησί φημίζεται για τις καταπληκτικές παραλίες που το περιβάλουν, τα πεντακάθαρα
νερά καθώς επίσης και για την φιλοξενία των κατοίκων της.
Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων του νησιού είναι ο τουρισμός η αλιεία, η μελισσοκομία, οι
ελιές και το λάδι, η κτηνοτροφία, η εξόρυξη και η εμπορία του μοναδικού στον κόσμο
λευκού μαρμάρου. Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 14.000 κάτοικοι.
Τα περισσότερα σπίτια και εκκλησίες στη Θάσο είναι χτισμένα σύμφωνα με την
παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικά είναι τα ξύλινα μπαλκόνια και οι
ξύλινες θολωτές πόρτες που θα συναντήσετε σε παραδοσιακούς οικισμούς, όπως ο
Θεολόγος, η Παναγία, το Καζαβίτι και το Κάστρο. Πέρα όμως από τα βασικά χαρακτηριστικά
κάθε χωριό ανέπτυξε τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα.
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε:
Χωριά και ορεινούς παραδοσιακούς οικισμούς
Λιμένας ή Θάσος
Πρωτεύουσα του νησιού, με το Δημαρχείο και τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και
με τη μεγαλύτερη αγορά, ο Λιμένας έχει μετατραπεί σε μία σύγχρονη πόλη, κρατώντας καλά
προστατευμένη την παράδοση του. Γραφικά στενά, όμορφα μικρομάγαζα, ψαροταβέρνες
και γραφικά στέκια προσελκύουν τον επισκέπτη. Έντονη πολιτιστική ζωή, αρχαιολογικοί
χώροι κάνουν τον Λιμένα πρώτης τάξεως επιλογή. Ο Λιμένας είναι στο βόρειο μέρος του
νησιού και απέχει περίπου 42 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Θεολόγος
Ιστορική πρωτεύουσα του νησιού. Ένα πανέμορφο ορεινό χωριό με παραδοσιακή
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, πέτρινα σοκάκια και μεγάλη ιστορία. Είναι χαρακτηρισμένο
παραδοσιακό χωριό και βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα απόσταση απο το ξενοδοχείο μας.
Ποτός
Επίνειο του Θεολόγου, παλαιότερα στέκι των ψαράδων της περιοχής, εξελίχθηκε τα
τελευταία χρόνια σε ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο με έντονη νυχτερινή ζωή, δημοφιλή
προορισμό για τουρίστες όλων των ηλικιών.
Λιμενάρια
Παραθαλάσσιο χωριό, αμφιθεατρικά χτισμένο, με το λιμάνι και τα γραφικά ταβερνάκια του.
Χαρακτηριστικό κτίριο του χωριού, «το Παλατάκι», κτίσμα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής,
κτίστηκε το 1903. Το «Παλατάκι» δεσπόζει πάνω απο το λιμάνι των Λιμεναρίων και
βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.

Κάστρο
Ίσως το αρχαιότερο χωριό της Θάσου. Χτισμένο σε μια κορυφή στο εσωτερικό του νησιού.
Σημείο αναφοράς η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, προστάτη του χωριού. Ο δρόμος για το
Κάστρο ξεκινάει από τα Καλύβια Λιμεναρίων και είναι χωματόδρομος.
Παναγία
Γραφικό ορεινό χωριό, με έντονα στοιχεία μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, χαρακτηρισμένος
παραδοσιακός οικισμός, κτισμένος στις παρυφές του Υψάριου όρους. Περίπου 35 χιλιόμετρα
ανατολικά του ξενοδοχείου.
Καζαβήτια
Το Μικρό και το Μεγάλο Καζαβήτι. Όμορφοι γραφικοί παραδοσιακοί οικισμοί με
ταβερνάκια, πλακόστρωτα δρομάκια και αναστηλωμένα αρχοντικά, περιτριγυρισμένα από

κατάφυτα δάση καστανιών, πλατάνων και πεύκων. Περίπου στα 28 χιλιόμετρα από το
ξενοδοχείο.
Μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου
Βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Θάσου, τη Θάσο (Λιμένα). Είναι κτισμένο κοντά στην
αρχαία αγορά.
Στο Μουσείο φυλάσσονται και εκτίθενται συλλογές αρχαιολογικών ευρημάτων μοναδικού
πλούτου και ποικιλίας από τον τον 7ο αιώνα μ.Χ. Θεωρείται από τα σημαντικότερα
επαρχιακά μουσεία της Ελλάδας. Σημαντικά ευρήματα από την παλαιολιθική μέχρι και τη
ρωμαϊκή εποχή, με περισσή φροντίδα διηγούνται έναν από τους σημαντικότερους
πολιτισμούς του Αιγαίου. Με την είσοδο στο μουσείο, θα εντυπωσιαστείτε από τον
πανύψηλο Κούρο, τον προοριζόμενο για το ιερό του Απόλλωνα, θα γνωρίσετε τον τρόπο
διαβίωσης κατά τη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών περιόδων που έχουν βάλει τη
σφραγίδα τους στο νησί και θα θαυμάσετε τις δημιουργίες και τον πολιτισμό των πρώτων
κατοίκων του. Στο μουσείο θα μάθετε για τη σημασία της ώχρας καθώς και για τα
παλαιολιθικά ορυχεία της Θάσου που ανακαλύφθηκαν στη θέση Τζίνες, τις βραχογραφίες
που ανακαλύφθηκαν στο Καστρί, θα θαυμάσετε τα προϊστορικά κοσμήματα ενώ μέσα από
την ιστορία του αρχαίου πολυολυμπιονίκη Θεαγένη αναδεικνύεται ο θρύλος αλλά και η
πραγματικότητα των Ολυμπακιακών Αγώνων.
Το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10.00-19.00 πλην Δευτέρας.
Τηλ. 25930-22180
Μουσείο Βαγή
Βρίσκεται στο χωριό Ποταμιά και είναι αφιερωμένο στον διάσημο γλύπτη Πολύγνωτο Βαγή
(1894-1965) ο οποίος διακρίθηκε στην Αμερική και ασχολήθηκε με την τεχνική της άμεσης
γλυπτικής πάνω σε ποικιλόμορφες πέτρες. Στο μουσείο εκτίθενται έργα του γλύπτη.
Τηλ. 25930-61400
Λαογραφικό Μουσείο Λιμεναρίων
Το μουσείο βρίσκεται στα Λιμενάρια, στο κέντρο του χωριού. Εκτίθενται αντικείμενα
καθημερινής χρήσης, παραδοσιακές στολές, φωτογραφίες, κεραμικά και άλλα σημαντικά
εκθέματα.
Είναι ανοιχτά καθημερινά, το απόγευμα.

Λαογραφικό Μουσείο Θεολόγου
Το μουσείο στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο παραδοσιακό αρχοντικό του οπλαρχηγού
Χατζηγιώργη, στο κέντρο του παραδοσιακού χωριού Θεολόγος.
Χωρίζεται σε δύο μέρη: στον πρώτο όροφο, εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με τις
οικοτεχνίες του νησιού ενώ ο δεύτερος όροφος αναπαριστά ένα παραδοσιακό σπίτι της
Θάσου.
Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα.
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιράχης
Το λαογραφικό μουσείο Καλλιράχης στεγάζεται σε ένα πανέμορφο διατηρητέο αρχοντικό
του 1880 στο κέντρο του χωριού Καλλιράχη. Το εσωτερικό του αναπαριστά πιστά ένα παλιό,
τοπικό σπίτι διακοσμημένο με παραδοσιακά έπιπλα, αντικείμενα και υφαντά.
Μοναστήρια και Εκκλησίες

Μοναστήρια
* Η Μονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ
* Το Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ)
* Το Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα
Εκκλησίες

Λόγω της έντονης θρησκευτικότητας των κατοίκων, στο νησί υπάρχουν δεκάδες μικρές
εκκλησίες και εξωκλήσια που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Στη συνέχεια αναφέρονται
κάποιες εκκλησίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξίζει να επισκεφτείτε.
* Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (ΘΕΟΛΟΓΟ)
* Εκκλησία της Παναγίας (ΠΑΝΑΓΙΑ)
* Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (ΚΑΣΤΡΟ)
* Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΡΑΧΩΝΙ)
* Εκκλησία του Αγίου Νικολάου (ΘΑΣΟΣ)
Αρχαιολογικοί Χώροι
Λιμένας: Η Αρχαία Αγορά, η δίοδος των θεών, το αρχαίο Θέατρο της Θάσου, η Ακρόπολη.
ΑΛΥΚΗ: Από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους.
Παραλίες
Εκτός της μαγευτικής παραλίας του ξενοδοχείου
Προς την Ανατολική πλευρά

Ρωσογκρεμός
Μια πολύ όμορφη μικρή παραλία, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ξενοδοχείο (περίπου 2
χλμ.) με διάφανα κρυστάλλινα νερά και τα πεύκα να φτάνουν έως το κύμα.
Ψιλή Άμμος
Πλήρως οργανωμένη μαγευτική παραλία με άσπρη και ψιλή άμμο, με κρυστάλλινα και ρηχά
νερά, κοσμοπολίτικη με beach bar και θαλάσσια σπορ. Βρίσκεται 4 χλμ απο το ξενοδοχείο
Αποτελεί πόλο έλξης για νεαρούς επισκέπτες κυρίως, λόγω των parties που διοργανώνονται
εκεί.

Αλυκές
Μια από τις πλουσιότερες σε Ιστορία περιοχές της Θάσου, με αρχαιολογικά ευρήματα και
αρχαία λατομεία, που συνδυάζονται με το μοναδικό κάλλος της περιοχής, τις αμμώδης
παραλίες, και τις παρασδοσιακές ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα. Περίπου 16 χιλιόμετρα από
το ξενοδοχείο.
Παράδεισος
Ισως η ωραιότερη παραλία του νησιού, μεγάλη σε μήκος και πλάτος με λεπτή, κάτασπρη
αμμουδιά. Πολύ ρηχά και σμαραγδένια νερά ιδανική για παιδιά.
Πρόκειται πραγματικά για έναν επίγειο παράδεισο που θυμίζει τροπική παραλία. Το τοπίο
είναι μαγευτικό καθώς την παραλία "αγκαλιάζει" πυκνό πευκοδάσος. Περίπου 22 χιλιόμετρα
από το ξενοδοχείο.
Σαλιάρα
Η παραλία Σαλιάρα είναι ένα πραγματικά μαγευτικό μέρος. Η ολόλευκη άμμος και το μικρό
άσπρο βοτσαλάκι, δίνουν ένα εκτυφλωτικό σμαραγδένιο χρώμα στα κρυστάλλινα νερά της
πανέμορφης αυτής εξωτικής παραλίας!
Η Σαλιάρα (που λέγεται και Μάρμαρα, ακριβώς λόγω της άμμου της) είναι ένας μικρός
καταπράσινος κόλπος, που μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν εντελώς ερημικός. Περίπου 45
χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Δυτικά του ξενοδοχείου

Πευκάρι
Η παραλία Πευκάρι βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και σε απόσταση 1χλμ περίπου
από το χωριό Ποτός. Η μεγάλη σε μήκος παραλία της έχει μικρά βότσαλα και άμμο και τα
πεντακάθαρα νερά της είναι βαθιά και κρύα. Είναι μια πολυσύχναστη και καλά οργανωμένη
παραλία, ιδιαίτερα δημοφιλής για τις εγκαταστάσεις και τα θαλάσσια σπορ που διαθέτει.
Περίπου 2 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Μεταλλεία
Η παραλία βρίσκεται κοντά στο χωριό Λιμενάρια και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
λόγω του περιβάλλοντα χώρου της. Ένα παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας σιδήρου, παλιά

καμίνια, υπαίθρια έκθεση έργων τέχνης καθώς και ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται
για μια παραλία με σκουρόχρωμη αμμουδιά, βότσαλα και βαθιά πεντακάθαρα νερά.
Περίπου 4 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Ατσπάς
Πρόκειται για έναν πανέμορφο ήσυχο κολπίσκο στην είσοδο της Σκάλας Μαριών στην
νοτιοδυτική πλευρά του νησιού με κάτασπρη, ψιλή αμμουδιά χωρίς καθόλου πέτρες, Ρηχά,
κρυστάλλινα νερά με άμμο τόσο μέσα όσο κι έξω από το νερό. Ιδανική επιλογή γι' αυτούς
που δεν τους αρέσουν οι πολύ οργανωμένες πλαζ. Περίπου 10 χιλιόμετρα από το
ξενοδοχείο.

Αλλα Αξιοθέατα

Πουλίμα ή Γκιόλα
Η Γκιόλα είναι µια πανέµορφη φυσική λιµνοθάλασσα, µοιάζει µε πισίνα λαξευµένη µέσα
στους βράχους. Το νερό είναι πιο ζεστό από της θάλασσας, κάτι που το καθιστά ευχάριστο
για κολύµπι. Είναι ένα μικρό θαύμα της φύσης. Ένα μεγάλο δώρο στο μικρό νησί μας. Το
µέρος δεν είναι γνωστό και η πρόσβαση σε αυτό είναι δύσκολη. Ένα μέρος για τους λίγο πιο
τολμηρούς. Ζητήστε πληροφορίες για τη διαδρομή από την υποδοχή απέχει περίπου 7
χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Τεχνητή Λίμνη Μαριών
Η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε στο κέντρο του νησιού ανάμεσα στα βουνά, Βρίσκεται
σε ένα πολύ ήρεμο και γαλήνιο τοπίο, ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν την φύση
και να κάνουν πεζοπορία. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα ως εκεί και να απολαύσετε τους
μικρούς καταρράκτες που σχηματίζονται. Θα την βρείτε στο δρόμο από Μαριές για την
Γέννα. Ζητήστε πληροφορίες για τη διαδρομή από την υποδοχή, απέχει, περίπου 12
χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
& ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μέσω του χειριστηρίου γίνεται η ρύθμιση της
θερμοκρασίας. Οι μπαλκονόπορτες πρέπει να
Παραμείνουν κλειστές.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ

Η υποδοχή θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει
σε αεροπορικές κρατήσεις συναλλαγές,
επιβεβαιώσεις και να σας δώσει πληροφορίες
για το αεροδρόμιο.

ΜΠΟΥΦΕ

Μπουφέ σερβίρεται καθημερινά στο εστιατόριο από τις 7.30-10.30 και 19:00 – 21:30. Εάν επιθυμείτε να
απολαύσετε το πρωϊνό στο δωμάτιο σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
MHNYMATA
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση που αναμένετε κάποιο σημαντικό τηλεφώνημα ή
μήνυμα ενημερώστε την υποδοχή σχετικά με το που θα βρίσκεστε.
Θα ειδοποιηθείτε αμέσως.
Η υποδοχή θα κανονίσει κάθε λεπτομέρεια για
την ενοικίαση αυτοκινήτου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Κατά την ημέρα της αναχώρησης σας, το κάθε
δωμάτιο πρέπει να εκκενώνεται στις 11.00, σε
περίπτωση που η ώρα δεν εξυπηρετεί παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση που θα
σας βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση που η ώρα του
check out παρατείνεται έως τις 18.00 διατηρούμε
το δικαίωμα χρέωσης του πελάτη με ποσό μισό της
διαμονής ή με ολόκληρο το ποσό της ημερήσιας
χρέωσης αν η ώρα του check out υπερβεί την 18
Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφληθούν με μετρητα ή με τις κάτωθι πιστωτικές κάρτες: Master,
Visa, American Express, Maestro.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επιΚοινωνήστε με την Διεύθυνση.

COURIER ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Η υποδοχή θα σας βοηθήσει για κάθε αποστολή
courier ή ταχυδρομείου.

ΙΑΤΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαθέσιμος όλο το εικοσιτετράωρο.
Επικοινωνήστε με την υποδοχή.
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (ατυχήματος ή πυρκαγιάς) παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με την υποδοχή.
Παραμείνετε ήρεμοι μην πανικοβληθείτε.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Υπάρχει στην ντουλάπα του δωματίου σας στο
οποίο πρόσβαση έχετε μόνο εσείς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αν χάσετε ή ξεχάσετε το κλειδί του δωματίου σας
Παρακαλώ ενημερώστε την υποδοχή.
Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε να αποφύγετε
την χρήση κεριών ή άλλων φλεγομένων υλικών
στο δωμάτιο σας. Για ασφάλεια παρακαλούμε να κλειδώνετε την
πόρτα του δωματίου σας.
Επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων και ζητήσετε τα ειδικά
προγράμματα για γκρουπ και επαγγελματικά ταξίδια.
Το προσωπικό της υποδοχής θα αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή.
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ισχύος 220 Βόλτ. Μετασχηματιστές
διατίθενται στο χώρο της Υποδοχής.
Το προσωπικό της Υποδοχής θα είναι στη διάθεσή σας ώστε να
αποστείλετε η να παραλάβετε φαξ.
Το προσωπικό της Υποδοχής με τις πολύγλωσσες ικανότητες του θα
μπορέσει να σας εξυπηρετήσει με κάθε τρόπο.
Διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ για όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου
Όλα μας τα δωμάτια
Η πολιτική του ξενοδοχείου μας δεν επιτρέπει ζώα στις κοινόχρηστες
περιοχές.
Εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε πακέτο πρωϊνού επικοινωνήστε με
την υποδοχή πριν τις 19.00 της προηγούμενης ημέρας.
Απολαύστε το κολύμπι στη εξωτερική πισίνα με την συνοδεία ενός
ελαφρύ σνακ και ενός φρεσκοστυμένου χυμού ή ενός ποτού στο
μπαρ της πισίνας.Λειτουργεί 10.00 –19.00
Απευθυνθείτε στην υποδοχή.
Για να καλέσετε εξωτερική γραμμή πατήστε το 9 και στη συνέχεια
τον αριθμό που θέλετε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ COURIER
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΦΑΞ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΠΙΚ-ΝΙΚ
ΠΙΣΙΝΕΣ
ΤΑΞΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
TV
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΕΙΑ

Καλέστε 0 οποιαδήποτε ώρα και η υποδοχή μας θα σας
εξυπηρετήσει άμεσα. Για να καλέσετε από δωμάτιο σε δωμάτιο
πληκτρολογήστε απευθείας το νούμερο.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ελληνικά και δορυφορικά κανάλια.
Το γραφείο της υποδοχής θα διευθετήσει την μεταφορά σας σε κάθε
περίπτωση. Είναι δυνατή η μεταφορά σας με ταξί ή ενοικιαζόμενο
αυτοκίνητο.
Λεπτομερής καθαρισμός δωματίων και αλλαγή σεντονιών και
πετσετών κάθε 3 μέρες η κατόπιν αιτήματος σας.

ΤΑΒΕΡΝΑ-BAR

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τους χώρους του BAR και της
ταβέρνας μας που προσφέρουν μία τεράστια ποικιλία δροσερών
ποτών, γεύσεων και εδεσμάτων για να ικανοποιήσουν κάθε γούστο.
Με θέα στο απέραντο γαλάζιο.

