
BLUE SKY I – CROAZIERA ZILNICA 
Zile: zilnic 
 
durata: 6,5 ore de croazieră, pe timp de zi 4 opriri 

Itinerariu 
 
traseul principal este de la potos la alyki (în total 25 de mile). Traseul poate fi modificat în funcţie de starea 
vremii. 
 
Plecare: 09:30 
 
Ne începem călătoria din portul Potos. La plecare vă oferim un mic dejun ușor: ceai sau cafea și o felie de 
pâine cu unt și gem. 
Bucurați-vă de ceaiul sau cafeaua dvs., în timp ce admirați peisajul fascinant! 
 
Prima oprire: mergeți la partidă de înot matinal sau încercați-vă norocul la pescuit! 
 
A doua oprire: aveţi șansa de a vă bucura de scufundări sau pur și simplu de relaxare și băi de soare! 
Oprirea pentru prânz (1,5 ore): bucurați-vă de timp liber, fie la bord, fie relaxare pe plajă. Prânzul se servește 
la bord și include un fel principal de carne la grătar, paste, salată, pâine și o băutură răcoritoare la alegere. 
 
Ultima oprire: Înotul de după-amiază. 
 
Sosire: ora 16:00 în portul Potos
 
Operăm croaziere Blue Sky întotdeauna în condiţii de siguranță pentru dvs. În cazul în care condițiile meteo 
nu permit navigarea în partea de sud a insulei, croaziera va avea loc pe un traseu alternativ, pe partea de nord 
a insulei. Avem următoarele două trasee pentru croaziera noastră de zi, în funcție de vreme 
 
Planul 1: Navigăm în partea de sud a insulei, astfel încât ajungem la Alyki (total 28 mile). 
 
Planul 2: Navigăm în partea de nord a insulei, vizităm Salonikios, Notos, Trypiti, Skala Marion și Kefalas (în 
total 30 de mile).

PRETURI:

ADULTI SI COPII PESTE 12 ANI 25 EURO

COPII CU VARSTE INTRE 5-12 ANI 15 EURO

COPII SUB 5 ANI GRATIS 



BLUE SKY I CROAZIERA LA APUSUL SOARELUI
Zile: În fiecare zi de luni, miercuri și sâmbătă

Itinerariu
plecare la 17:30 din portul Potos, două opriri pentru înot, întoarcerea la apusul soarelui.

O băutură răcoritoare sau vin - incluse în preț.

O croazieră romantică, perfectă pentru cupluri și tinerii căsătoriţi. De asemenea, ideală pentru grupurile și 
familiile care doresc să împărtășească această experiență și să păstreze amintiri unice amintiri de lungă du-
rată.

Ia-ți costumul de baie sau ţinute deosebite, fă fotografii numai bune pentru Instagram cu apusul soarelui și 
navigheyă cu noi!

Şi nu în ultimul rând, nu uitați să zâmbiți și să vă distrați!

PRET: 10 EURO



BLUE SKY II- CROAZIERA ZILNICA
Traseul principal este de la Limenaria la Alyki (în total 28 de mile).
Traseul poate fi modificat în funcţie de vreme.

Plecarea la ora 09:00.

Incepem călatoria din portul Limenaria.
La plecare vă oferim un mic dejun ușor: ceai sau cafea și o felie de pâine cu unt și gem.
Bucurați-vă de ceaiul sau cafeaua dvs., în timp ce admirați peisajul fascinant!

Prima oprire: mergeți la partidă de înot matinal sau încercați-vă norocul la pescuit!

A doua oprire: aveţi șansa de a vă bucura de scufundări sau pur și simplu de relaxare și băi de soare!

Oprirea pentru prânz (1,5 ore): bucurați-vă de timp liber, fie la bord, fie relaxare pe plajă. Prânzul se 
servește la bord și include un fel principal de carne la grătar, paste, salată, pâine și o băutură răcoritoare la
alegere.

Ultima oprire: Înotul de după-amiază.

Sosire: ora 16:00 în portul Limenaria

Operăm croaziere Blue Sky întotdeauna în condiţii de siguranță pentru dvs. În cazul în care condițiile meteo 
nu permit navigarea în partea de sud a insulei, croaziera va avea loc pe un traseu alternativ, pe partea de nord 
a insulei.

Avem următoarele două trasee pentru croaziera noastră de zi, în funcție de vreme

Planul 1: Navigăm în partea de sud a insulei, astfel încât ajungem la Alyki
(total 28 mile).
Planul 2: Navigăm în partea de nord a insulei, vizităm Salonikios, Notos,
Trypiti, Skala Marion și Kefalas (în total 30 de mile).

PRETURI:

ADULTI SI COPII PESTE 12 ANI 25 EURO

COPII CU VARSTE INTRE 5-12 ANI 15 EURO

COPII SUB 5 ANI GRATIS 



BLUE SKY II - CROAZIERA ÎN JURUL INSULEI
Pe durata acestei croaziere aveţi ocazia să exploraţi frumuseții din întregul perimetru al insulei Thassos.

Zile: în fiecare luni și miercuri

Durata: 9 ore

Opri: 4 opriri

Itinerariu
Plecare: 09:00, din portul Limenaria (în total 60 mile) Traseul se poate modifica în funcție de condițiile me-
teo.

Începeți-vă ziua cu o ceașcă de ceai sau cafea pe puntea noastră și bucuraţi+vă de câteva peisaje uluitoare! 
Mic dejun inclus.

Prima oprire: mergeți la partidă de înot matinal sau încercați-vă norocul la pescuit!

A doua oprire: aveţi șansa de a vă bucura de scufundări sau pur și simplu
de relaxare și băi de soare!

A treia oprire:Plimbați-vă în orașul Limenas. Veți avea timp liber pentru a vizita portul vechi, agora antică, 
muzeul arheologic și pentru a alege din mulțimea de suveniruri de la multele magazine locale.

Oprirea pentru prânz (45 minute): bucurați-vă de timp liber, fie la bord, fie relaxare pe plajă. Prânzul in-
clude un fel principal de carne la grătar, paste, salată, pâine și o băutură răcoritoare la alegere.

Ultima oprire: Înotul de după-amiază.Sosire: 18:00 în portul Limenaria

*DIN CAUZA CONDITIILOR METEOROLOGICE NEFAVORABILE, PENTRU SIGURANTA
DUMNEAVOASTRA, TRASEUL EXCURSIEI SE POATE SCHIMBA

PRETURI:

ADULTI SI COPII PESTE 12 ANI 30 EURO

COPII CU VARSTE INTRE 5-12 ANI 20 EURO

COPII SUB 5 ANI GRATIS 



BLUE SKY II - CROAZIERE LA APUS
Zile: În fiecare marți, joi, vineri și duminică

Opri: 2 opriri

Itinerariu
Plecare: 17:30 din portul Limenaria

Două opriri pentru înot și pescuit.

O băutură răcoritoare sau vin inclus în preț.

Întoarcerea la apusul soarelui.

Concurează la înot și obține un pahar de vin gratuit!

O croazieră romantică, perfectă pentru cupluri și tinerii căsătoriţi. De asemenea, ideală pentru grupurile și 
familiile care doresc să împărtășească această experiență și să păstreze amintiri unice amintiri de lungă du-
rată.

Ia-ți costumul de baie sau ţinute deosebite, fă fotografii numai bune pentru Instagram cu apusul soarelui și 
navigheyă cu noi!

Şi nu în ultimul rând, nu uitați să zâmbiți și să vă distrați!

PRET: 10 EURO



CROAZIERA PRIVATA
Va oferim excursii private cu vaporul, in mai multe locuri dorite de dumneavostra. va puteti alege o barca si o 
croaziera impreuna cu familia sau prietenii, pentru a descoperii frumusetile marine ale insulei thassos.
spuneti care sunt dorintele dvs si planuiti un traseu care dureaza intre 4 -7 ore. de asemenea noi va oferim 
mancare si bautura dupa ce ne vom consulta, depinzand de preferintile dumneavoastra. barcile sunt
disponibile pentru plecare din limenaria si potos.

PRET: CONTACTATI-NE PENTRU A DISCUTA PRETUL

Rezervări:

În portul Limenaria
în portul Potos

Telefon-Viber-What’s up: +30 694 761 1273 + 30 694 399 3259 


