
Почивка на остров 

Тасос, Гърция 
 

ПРОГРАМА: 
 

 

1- ви ден: 

Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание, в 05:00 ч. от Начална спирка Перник, в 05:15 ч. от 

спирка “Бучински път” – Перник. Преминаване на ГКПП Кулата-

Промахон. Почивка за кафе и ползване на тоалетна веднага след 

преминаване на граничния пункт. Отпътуване за град Кавала. 

Свободно време за разходка около 2 часа. Отпътуване за 

Керамоти, от където с ферибот ще достигнем до самия остров 

Тасос. Тасос е екзотичен гръцки остров, разположен в северната 

част на Егейско море, на няколко километра от континента. Най-

близка точка е Керамоти, а разстоянието по вода от Кавала е 

около 20 км. Богат на злато в древността, днес Тасос има богата 

история, култура, богат е на пейзажи и на гостоприемство. 

Пясъчни плажове, скалисти плажове, мраморни плажове и едно 

безкрайно, синьо и топло море. Слънце, залязващо в Егейско 

море и мека топлина, която не идва само от слънцето. Освен, че е 

опасан от кристално сините води на Егейско море, Тасос крие в 

недрата си и множество руини от антични градове и е обвит в 

легенди, които му придават допълнителен чар. Пристигане в град 

Лименас – столицата на остров Тасос. Свободно време за 

разходка и обяд. Отпътуване за град Лименария. Настаняване в 4-

звездния хотел Alexandra Beach. Свободно време за плаж. Вечеря. 

Нощувка. 

 

2- ри ден: 

Закуска. Свободно време за ползване на плаж. Следобедна 

разходка с автобуса до близкото селище – Лименария. Лименария 



е второто по големина градче на остров Тасос, след Лименас. 

Градът е разположен на югозападния бряг на острова и е основан 

от жители на планинското селище Кастро едва през ХІХ в. Това 

очарователно градче има прекрасно пристанище и предлага 

забележителна гледка към Егейско море и планината Атон. В 

Лименария климатът е най-мекият на целия остров. Градчето е 

запазило местните си обичай и много от гръцките традиции. 

Местните таверни, разположени край брега, са прочути с 

предлаганите тукашни специалитети, а многобройните барчета, 

кафе-сладкарници и магазини за сувенири само допълват 

пъстрата мозайка. Всичко в градчето е на пешеходно разстояние 

и разходките из тесните му улички, изпъстрени от безбройни 

сергии, е истинско удоволствие. Свободно време за разходка. 

Връшане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

3- ти ден: 

Закуска. Свободно време за ползване на плаж. Вечеря. Нощувка. 

 

4-ти ден: 

Закуска. Освобождаване на хотела. Посещение на манастира Св. 

Архангел Михаил. Мaнаcтирът Архaнгeл Михaил е пoстрοeн 

върху cкалa нaд морeтο в югοизтοчнатa чacт на остров Тасоc, 

мeжду Аcтрис и Алики. Оcнoвaванeтο му дaтирa от 13 век и e 

най-гοлeмият мaнaстир на οcтрοвa, привличaщ мнoгο туриcти не 

само зaрaди cтарaтa църκва и музeй, a и зaради крacивитe 

грaдини с изглед κъм мοрeтο. Нaй-цeннатa чacт oт кοлекцията на 

мaлкия музeй κъм мaнастирa e пaрче пирон οт разпятиeтο нa 

Иcуc Христοc. Мaнаcтирът e женски и мoнaхинитe cлeдят 

cтриктнο посетитeлитe дa cпазвaт дреcкοдa - дълги пοли и 

пοкрити рамeнe зa женитe и дълги пaнталoни зa мъжeте. Акo нe 

cте пοдходящο οблeчeни, ще ви дaдат дрeхи нa влизaнe в 

манaстирa. Посещение на фабриката за производството на 



зехтин. Първоначално цялата продукция зехтин се е получавала с 

помощта на воденица. За нейното задвижване се е използвала 

водата от трите планински извора в близост до града. Тя 

задвижва колелото на воденицата, а то предава това движение на 

машините, използвани за производство на зехтин. Тук се намира 

единствената воденица в цяла Гърция, която все още 

функционира и можете да видите как работи. С появата на 

електричеството на острова през 1968 г. фабриката се 

усъвършенства и модернизира с всяка изминала година. Тук 

можете да видите много машини създадени с течение на времето 

с цел подобряване качеството на зехтина, мощността и скоростта 

на производство. В тази фабрика зехтинът се произвеждаше до 

2007 г. Въведените по време на съществуването й подобрения 

увеличават многократно добива в сравнение с всички останали 

фабрики в Гърция, произвеждащи студено пресован зехтин по 

традиционния метод. Това е и мястото, където можете да видите 

крайните продукти и да разгледате експозицията, показваща 

целият процес на производство на студено пресован зехтин. Ще 

имате възможност да видите много снимки, както и кратък филм, 

които ще ви създадат пълна представа за производствения 

процес. Ще научите основните етапи в производството - от 

събирането на маслините до бутилирането на зехтина. Също така 

ще чуете интересни факти за зехтина, маслините и маслиновите 

дървета. Отпътуване за град Лименас – столицата на остров 

Тасос. Отпътуване с ферибот за град Керамоти. Отпътуване за 

България. Прибиране късно вечерта в градовете по маршрута. 
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