
VLIEGVAKANTIES: 

LESBOS
PRODUCTFICHE S2018

DOELGROEP:
 - Families met oudere kinderen
 - Koppels - Zonneliefhebbers
 - echte Griekenland liefhebbers
 - Vogelspotters & natuurliefhebbers

TYPE PRODUCT:
 - Kleinschalige hotels
 - Familiegerunde hotels
 - Kamers en logies / Halfpension / All 
Inclusive: slechts 1 hotel, nl. Hotel 
Belvederes

LIGGING:
 - Het op 3 na grootste eiland in de 
Egeïsche Zee (oppervlakte 1.630m²)

 - Dichtbij de Turkse kust
 - Ca. 85.000 inwoners
 - Het toerisme situeert zich vooral aan de 
noordkust van Lesbos (Molivos, Petra) 
en een klein beetje rondom de baai van 
Kalloni (centrum van het eiland)

 - Luchthaven nabij de hoofdstad Mytilini 
in het oosten van het eiland

USP’S/VERKOOPSTROEVEN:
 - Goed kwalitatief hotelaanbod met 
voornamelijk 3* en 4* hotels

 - Budgetvriendelijke bestemming
 - Geen massatoerisme, wel veel Griekse 
authenticiteit en ongekunstelde 
gastvrijheid

 - Bird watching in de streek van Kalloni 
Bay in april en september

 - Schilderachtige Molivos met zijn 
haventje en middeleeuwse burcht

 - Relaxen op ongerepte zand- & 
kiezelstranden

 - Heerlijk en goedkoop eten in lokale 
taverna’s en restaurant

GOED OM WETEN:
 - Tijdsverschil: 1 uur later dan in België
 - Grotendeels zandstranden die zeer 
kindvriendelijk zijn. Molivos is hierop 
een uitzondering want hier vooral 
kiezelstranden (waterschoenen aan 
te raden).

 - Er rijden op het eiland interlokale 
bussen die van plaats naar plaats 
rijden. Taxi’s zijn relatief goedkoper dan 
in België.

 - Sommige souvenirwinkeltjes en 
supermarkten zijn tussen de middag 
gesloten. ‘s Zondags zijn de winkels 
gesloten.

 - Slechts 1 hotel biedt All In aan: Hotel 
Belvedere

 - Huidige toerisme: vooral Nederlanders, 
beetje Duitsers en Scandinaviërs

 - Koppels - Singles
 - Families

 - Koppels - Singles
 - Griekenlandliefhebbers

 - Koppels - Families
 - Langverblijvers

 - Koppels - Families
 - Langverblijvers
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 - Aan een rustige baai met kiezelstrand
 - Op 1,7 km van het centrum van Molivos
 - Op 68 km van luchthaven

 - Aan de rand van het centrum van Molivos
 - Direct aan het kiezelstrand (te bereiken via een 
korte trap)

 - Bushalte op 100m - Op 66 km van luchthaven

 - Op 800m van het centrum van Molivos
 - Op 200m van het strand
 - Op 600m van winkels
 - Op 65 km van luchthaven

 - Op 400m van het centrum van Petra
 - Op 400m van het zandstrand
 - Bushalte op 50m
 - Op 61 km van luchthaven

 - Mooi vernieuwd zwembad
 - Vernieuwde badkamers
 - Genieten van een verkoelend zeebriesje of de 
zonsondergang bij de gezellige taverne aan zee

 - Behulpzaam en erg vriendelijk personeel
 - Rustige ligging aan een privé-kiezelstrand

 - Unieke locatie, bijna met voeten in de zee
 - Authentieke sfeer
 - Tuin met zoutwaterzwembad en poolbar
 - Heerlijk terras aan het restaurant met uitzicht 
op zee

 - Rustige ligging aan een doodlopend steegje
 - Veel eetgelegenheden op wandelsafstand

 - Zeer aangename appartementen (cottage-stijl)
 - Een lekker ontbijt inbegrepen
 - Leuke zwembadzone (zoutwaterbad)
 - Op wandelafstand van Molivos

 - Aantrekkelijk geprijsd
 - Ruime studio’s met kitchenette (o.a. 
microgolfoven)

 - Groot zwembad voor verkoeling
 - Dichtbij het centrum en het strand
 - Gerund door een zeer gastvrije Griekse familie

 - Shuttlebus naar Molivos
 - Er is 1 hoofdgebouw (2 vediepingen, lift) en 1 
bijgebouw

 - Gebouwd in 1989 en vernieuwd in 2012
 - Aantal kamers: 54

 - Voormalige olijvenfabriek omgebouwd tot een 
klein hotel

 - Ontbijtbuffet en diner met deels keuzemenu
 - In 2016 zijn de kamers met landzicht gerenoveerd
 - Supermarkt en bankautomaat op 170m
 - Niet geschikt voor families met jonge kinderen
 - Gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2004
 - Aantal kamers: 77

 - Hoofdgebouw met restaurant en bar
 - Kleine wellness met sauna en bubbelbad
 - Gebouwd in 2000
 - Aantal appartementen: 12

 - o mt samen met eo  los lassi   n 
geheel

 - De maaltijden zijn prima maar eenvoudig 
(ontbijtbuffet - avondmaal: vast driegangenmenu)

 - Totaal aantal studios/appartementen: 36

OLIVE PRESS 3*
MOLIVOS

BB - HB - 11646

APHRODITE 4*
MOLIVOS

BB - HB - 11665

MOON GARDEN 3* SUP

MOLIVOS

BB - 11674

THEOFILOS SUPERIOR 4* 
PETRA

BB - HB - 11659
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VLIEGVAKANTIES: 

THASSOS
PRODUCTFICHE S2018

DOELGROEP:
 - Koppels - Singles - Families
 - Senioren - Strandliefhebbers
 - Sportievelingen - Wandelaars - Fietsers

TYPE PRODUCT:
 - Vooral kleinschalige en charmevolle 
hotels meestal direct aan het strand 
gelegen

 - Enkele grotere resort uit ons aanbod 
Alexandra Beach, Alea Suites, 
Makryammos resort en Thassos Grand

 - Hotels zijn goed onderhouden, gelegen 
in een groene omgeving

 - G atis a iliteiten zoals wi   
handdoekenservice, ligzetels en 
parasols aan zwembad en strand

 - Bij de meeste hotels kan men buiten 
eten tijdens het ontbijt en avondeten

 - Meeste hotels in ons aanbod worden 
exclusief aangeboden

LIGGING:
 - Vluchten op KVA: ca 2h45 vluchttijd
 - Thassos is het meest noordelijk 
gelegen eiland in de Egeïsche zee

 - Vlakbij de kust van Macedonië
 - Transfer van luchthaven Kavala naar de 
haven van Keramoti ca 15min

 - Ferry transfer ca 40 naar de haven van 
Thassos (Limenas)

 - Frequentie van de ferry iedere 30min
 - Bus transfer naar de verschillende 
hotel zones tussen 10min en 45 min

USP’S/VERKOOPSTROEVEN:
 - Geen massa toerisme
 - Ideaal voor mensen die op zoek zijn 
naar de typische Griekse gastvrijheid 

 - Schitterende witte zandstranden
 - Pittoreske dorpen
 - Geen groot eiland waardoor het 
gemakkelijk te ontdekken is

 - In het midden van het eiland zijn er 
heuvels en bergen, de hoogste top  is 
Ypsarion 1206m

 - Lekker eten aan zeer lage prijzen
 - Verschillende excursiemogelijkheden 
op het eiland alsook op het vaste land 

 - Thassos : Groen eiland met mooie 
stranden, kerken en kloosters en 
archeologische bezienswaardigheden

GOED OM WETEN:
 - Tijdsverschil van 1 uur tussen België en 
Griekenland

 - Thassos ligt niet ver van het vaste land 
en het is een rustige vaartocht

 - Ferry zal altijd uitvaren, zelfs bij staking!
 - Hoofdstad Thassos: verschillende 
archeologische opgravingen gratis te 
bezichtigen 

 - Mooiste stranden : Paradissos is een 
lang en vrij breed zandstrand ook wel 
Paradise Beach genoemd, Chryssi Akti 
of Golden Beach, de zandstranden van 
Chryssi Amoudia zijn Makryammos, 
Prinos en Pefkari en hebben een 
blauwe vlag

 - Niet te missen : Thassos- stad, 
Potamia, Alykes, Moni Archangelou 
(klooster), Kastro, Sotiras, Megalo 
Kazaviti, Panagia

 - Koppels - Families - Singles
 - Groepen - Senioren
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 - Families - Koppels - Singles
 - Senioren - Groepen

 - Koppels - Honeymooners
 - Senioren
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 - Makryammos (west kust)
 - Direct aan het zandstrand
 - Op 2,5 km van Thassos stad - Op 4 km van de 
haven - Op ongeveer 29 km van de luchthaven

 - Skala Prinou (Noordwest kust)
 - direct aan het strand
 - Op 15km van Thassos stad - Op 17 km van de 
haven - Op ongeveer 39 km van de luchthaven

 - Potos (Zuid Oost kust) - Direct aan het strand
 - Op 300 meter van het centrum van Potos
 - Op 43 km van het centrum van Thassos
 - Op ongeveer 66 km van de luchthaven

 - Chryssi Amoudia (Oost kust) of Golden Beach
 - Op 11 km van Thassos stad
 - Op 14 km van de haven
 - Op ongeveer 38 km van de luchthaven

 - Prachtige serene ligging direct aan een van de 
mooiste witte zandstranden van het eiland

 - Bungalows omringd door pijnbomen verspreid 
over het domein 

 - Ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers
 - Diverse sportfaciliteiten voor jong en oud
 - Uitgebreide buffetten

 - Modern geanimeerd hotel 
 - Suites met prive zwembad boekbaar
 - All Inclusive
 - Hoge vroeg boek korting en 1ste kind gratis tot 
12jaar

 - Direct aan het strand
 - Vlakbij het idyllische plaatsje Prinos

 - Het familiehotel bij uitstek op het eiland Thassos
 - Op wandelafstand van het pittoreske vissersdorpje 
Potos

 - Weelderige tuin met rozen en palmbomen 
 - Eigen gekweekte groenten en fruit voor  het buffet
 - Uitgebreide buffetten met veel Griekse specialiteiten
 - De adembenemende zonsondergang is ‘s avonds de 
perfecte afsluiter van de dag. 

 - Adults Only, ideale plek voor een romantische vakantie
 - Direct aan het strand van Golden Beach
 - Meest luxueus hotel op het eiland
 - Ultra All Inclusive met internationale alcoholische 
dranken

 - Zeer modern ingericht hotel, iedere kamer is anders
 - Excellente service met super uitgebreid buffet

 - Eigen kleine dierentuin in het domein
 - Ontbijt en diner zijn inbegrepen en worden in het 
hoofdrestaurant geserveerd

 - De taverna aan de kust serveert mediterrane a 
la carte gerechten zoals zeevruchten en verse vis 
(extra te betalen)

 - Slechts op 2km van de hoofdstad
 - Kleine hondjes toegelaten
 - Voor de mannen lange broek gewenst voor het diner
 - Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en aan 
het strand

 - G atis wi  
 - Gerenoveerde kamers met moderne tinten en 
invloeden van de natuur

 - 180 kamers

 - 1x per week mits reservering dineren in het à la carte 
restaurant

 - Het hotel is gebouwd in moderne en hedendaagse stijl 
 - Verschillende zwembaden 
 - Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en aan 
het strand

 - Uitgebreid animatie programma
 - Overdekt zwembad
 - Gratis handdoekenservice
 - Voor de mannen lange broek gewenst voor het diner
 - Bushalte voor het hotel
 - 145 kamers

 - Potos is de populairste plaats van Thassos, mooie 
stranden, goed uitgangsleven, veel gezellige 
winkeltjes, restaurants en bars

 - Ook swim up kamers en suites met prive zwembaden 
in ons aanbod

 - Een van de grotere hotels op het eiland met veel 
faciliteiten voor jong en oud

 - Kamers zijn modern ingericht en hebben alle comfort
 - Swim up kamers worden deze winter gerenoveerd
 - Xenos keten (ook hotel Alexandra Golden en A for 
Art)

 - G atis wi  
 - Spacenter is zeker het bezoeken waard
 - Voor de mannen lange broek gewenst voor het diner
 - 222 kamers

 - Aan “het” strand van Golden Beach 
 - Kamers met privé-zwembad boekbaar
 - Zeer luxueus 
 - High standard service
 - 1x/verblijf behandeling in de spa inbegrepen
 - Ook boekbaar in VIP met directe taxi transfer
 - Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en 
aan het strand

 - G atis wi  
 - 65 kamers

ALEA SUITES HOTEL & 
SUITES 4 *
AI  - 15051

MAKRYAMMOS 
BUNGALOWS 4*
HB - 15064

ALEXANDRA BEACH 4 *

HB - 15052

ALEXANDRA GOLDEN 5 * 

HB – AI – 15081
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ADULTS
ONLY

FOR T WO
• Genieten met z’n tweetjes
• Adults only
• Rust en ontspanning
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