Маршрути

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
в трансграничен регион
Тасос – Гърмен

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Изложените възгледи в него са за
нуждите на възложителя и са във връзка с проект "Повишаване на атрактивността на трансграничния
регион Тасос – Гърмен чрез повишаване стойността на местните природни ресурси”, договор № В1.11.16 и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия
ДЕКЕМВРИ 2012
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Маршрут 2 „Зеленият остров Тасос”
Предложения маршрут ‐ обиколка на острова, представлява интерес за на най‐широк кръг
посетители – деца, подрастващи, възрастни, както и за професионални групи (културолози,
фолклористи и пр.) В своята основна форма маршрутът е разработен като организиран но без
проблем може да бъде прилаган и при индивидуални туристически посещения. Има
възможността той да бъде адаптиран за осъществяване и на алтернативни видове туризъм, като
велотуризъм, пешеходен, селски, кулинарен, поклоннически.

Тасос ‐ другата дума за почивка
Където и да пътува някой, Тасос е островът, който никога няма да забрави, защото този
вълшебен остров изпълва всеки с чувство на радост и щастие от момента на пристигането. Той е
наричан «Изумрудения остров», “Зеленият диамант на Егейско море“ и с много други имена,
които вероятно звучат преувеличено на хора, които все още не са посещавали острова Но когато
някой пристига тук, се оказва безмълвен в опита си да опише преживяването от почивката си.
В продължение на много векове, тази дама на северната част на Егейско море никога не е
преставала да предлага удоволствие и прекрасни моменти. Това са морските брегове, направени
от бледо синьо до тъмно зелено. Това са горите с тяхната благословена прохлада. Това е
гостоприемството на жители му, които боготворят земята си и почитат своите посетители. Има и
мнозина други неща също, които ще направят посещението ви тук първото от много посещения.
Защото никой никога не може да получи достатъчно от Тасос, колкото и пъти да го посещава.
Щастието, спокойствието, релакса и забавлението правят Тасос източник на добри и безгрижни
моменти.

История
В началото на 7‐ми век пр. Хр., Тасос се появява за първи път като колония на парианите.
Бащата на историята, Херодот, твърди, че финикийците вече са се заселили тук преди много
години. Въз основа на Херодот, Тасос дължи името си на сина на финикийския цар Агинор, Тасос.
Според митологията той пристига на острова, търсейки сестра си Европа, която е била отвлечена
от Зевс. След 5‐ти век пр. Хр. Гръцката Тасийска държава процъфтява и печели титлата „Атина на
Севера”. С цел да се възползват от богатите находища на злато на планината Пагео, тасийците
основават Кринидес през 360 г. пр. Хр, по склоновете на планината със златото. Двадесет години
по‐късно обаче, Тасос е окупиран от Филип II и присъединен към македонската държава.
Римляните, които дошли след македонците през 197 г. пр. Хр, пристигнали на Тасос и били
приети като освободители, тъй като римските легиони не унищожили, но са допринесли за
рестартирането на търговските дейности и дали нови права на жители му. Пътувайки към
Филипи, апостол Павел преминал покрай бреговете на острова през 52 г. сл. Хр, и вероятно е
дебаркирал на острова, за да засади първите семена на Християнството. Следва дълъг период от
време, през който Тасос се превръща в ябълка на раздора за много завоеватели. Две години след
падането на Константинопол, най‐накрая завършва в ръцете на османците. През 1813г. везирът
на Египет Мохамед Али става собственик на Тасос, факт, който бележи началото на още един
просветителен период за острова. През годините на окупацията е създадено едно място, пълно
със свобода, за жителите на острова, нещо което се променя още веднъж през 1912г., когато
Тасос попада отново под властта на турците и е окончателно освободен от Адмирал Павлос
Кунтуриотис. Островът е присъединен към Гърция през 1912 година.
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Култура
В наши дни значителна част от културните прояви са организирани от Община Тасос и се
извършват на дневна база. Концерти и театрални представления се провеждат в древния театър в
Лименас, древното светилище на Диоскури в Алики, Древнана Агора на Лименас, Металия (мини)
на Лименария, Казавити, Панагия и Потамия. Концерти с традиционна и съвременна музика се
организират във всички села и на пространства за къмпинги на острова. Много културни прояви
се извършват в рамките на “Казавитияна”, провеждат се в Микро Казавити и се “разпростират”
през целия юли и август. Вие определено ще изживеете едно уникално преживяване,
посещавайки Тасос по време на Карнавала. Известния карнавал на острова, който се провежда в
Панагия, е истинска чест към Дионис. Организацията на този исторически карнавал принадлежи
на културното дружество на «Бакхус» и предизвикателството заедно с недискретността и
червеното вино, което тече изобилно, са основните му характеристики.
Карнавалът на Тасос също се празнува с плувки в Потамия, театрални спектакли, изпълнени
с живи местни цветове в Калирахи и изгарянето на кралят Карнавал в Рахони.

Традиции
През цялата година се провеждат тържества по време на честването на светците и в тяхна
благодат са били построени църкви и селски църкви. Техните основни характеристики са
готвенето и почерпването на посетителите с традиционната “курбани”, която се приготвя с
варено месо и натрошена пшеница. Обаче, тогава когато се провежда тържеството на
тържествата и “курбани” се приготвя в невероятни количества, поради хилядите посетители, е на
Богородица на 15‐и август.
Не трябва да забравяте, че името на селото преди църквата е било “Анастасимо” и е
преименувано на “Панагия»” (Богородица) скоро след като църквата е била построена.
Една от най‐обичаните фолклорни прояви на острова е пресъздаването на тасийска сватба
в Теологос. Една голяма тълпа тръгва помпозно от къщата на “булката” из задните улички на
селото. Пируването и танците достигнат своя връх на стадиона на селото, където участниците се
наслаждават на традиционни храни и десерти.
Друг обичай на острова се нарича «Я врекс априли м» (Завали ми априле) и се осъществява
в Лименария на втория ден на Великден. Той е основен празник, на който жителите се молят на
Бог да им изпрати дъжд, за да напои лозята им и да имат добра продукция от вино. Един
подобен обичай е "Анаврохиярис", свързан със сушата през лятото и се провежда всяка година на
31 юли в село Потамия.
Нощта на Великденското изгаряне на Юда се извършва в Панагия. Тасийците, хора с
голямо уважение към тяхната традиция и история, са успели да защитат своите празненства и не
са позволили да бъдат променени в обикновени туристически атракции, с премахването или
добавянето на елементи, които да ги направят
по‐привлекателни. Това дава
възможност на посетителите да се свържат с традицията и освен забавлението, те придобиват
знания.
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МАРШРУТИ НА ОСТРОВ ТАСОС ‐ Обиколка на острова

Отпътуване от Кавала или Керамоти с фериибот и пристигане на пристанището на Лименас.

Лименас
Изходна точка
(A)
Крайна точка
(B)
Транспорт
Разстояние

Лименас
туристите го наричат Тасос
Скала Рахони

+40° 46' 48.40", +24° 42' 33.52
(40.780110, 24.709310)
+40° 46' 50.84", +24° 36' 50.40"
(40.780790, 24.614000)

Автомобилен
11.2 km, 15 мин.

От древността Лименас е най‐важният град на острова. Като столица на острова, със
сградата на общината и централните административни служби, но също така и с най‐големият
пазар, Лименас е трансформиран в модерен град, запазвайки своята традиция много добре
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защитена. Лименас започва да придобива модерната си форма от средата на 10‐ти век сл. Хр,
поради жители на други села, но най‐вече тези на Панагия, докато бежанците от Мала Азия,
които се заселват тук през 1922 г. са допринесли за неговото съществено развитие и напредък.
Постоянното му развитие е превърнало Лименас в международна туристическа атракция.
Живописните тесни улички, предизвикателните алеи за разходка, на които човек не може да
устои. Красиви малки магазини, които ви приканват с техните фини изделия. Рибни механи и
уютни терени, които издават миризмата на узо и държат посетителя буден до дневната светлина
за първите срещи с прекрасния изгрев. Нощния живот, достоен съперник на повечето светски
острови на Егейско море, с гласовете на младите хора и силна музика, държи нощта будна. Един
силен културен живот, археологически обекти и невероятни плажове правят Лименас
първокласен избор за почивка на хиляди хора, които пристигат тук от цял свят.

Рахони-Скала Рахони
Изходна точка
(B)
Крайна точка
(C)
Транспорт
Разстояние

Скала Рахони (B)

+40° 46' 50.84", +24° 36' 50.40"
(40.780790, 24.614000)
+40° 44' 29.04", +24° 34' 33.24"
(40.741400, 24.575900)

Принос
Автомобилен
6,5 km, 14 мин.

Първото село, което срещате след Лименас, като се запътите на запад е Скала Рахони.
Традиционни узо кръчми и безкраен пясъчен плаж са пейзажа на този бряг. По пътя за Ипсарио,
вие преминавате през селата Рахони и Агиос Георгиос, които се препоръчват за почивка в техните
живописни кафенета. Рахони има най‐старите маслинови горички на острова. Това е възможност
за посетителя да се сдобие със зехтин и мед.

Принос-Скала Принос
Изходна точка
(C)
Крайна точка
(D)
Транспорт
Разстояние

Принос

+40° 44' 29.04", +24° 34' 33.24"
(40.741400, 24.575900)
+40° 43' 20.28", +24° 37' 5.88"
(40.722300, 24.618300)

Мегало (Голямо) Казавити
Автомобилен
4,7 km, 10 мин.

Боровите дървета на тази област, известни също и като “Дасилио”(малка горичка),
буквално се издигат от морето. Скала Принос и Принос са почти обединени в днешно време,
поради голямото развитие на района. Много от посетителите купуват био зехтин наречен
"Кардиофило".

Микро (Малко) и Мегало (Голямо) Казавити
Изходна точка
(D)

Мегало (Голямо) Казавити

Крайна точка
(E)

Скала Сотирос

Транспорт
Разстояние

Автомобилен
7,3 km, 10 мин.

+40° 43' 20.28", +24° 37' 5.88"
(40.722300, 24.618300)
+40° 43' 43.28", +24° 32' 53.27
(40.728690, 24.548130)

Трудно е да се намерят планински села с такава красота. Те са само на петстотин метра
едно от друго и на няколко километра от Принос. Забележителни са тяхната история и техния
принос по времето на пиратите, които нахлували на бреговете на острова. Посетителят ще има
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възможността да се възхити на направените от камъни имения със своите дървени балкони и
рисувани тавани, които са преживели много трудности. Кафе на площада, местното яре, и
деликатеси от селските таверни са друг силен мотив за всеки да посети този красив район.

Скала Сотирос – Сотирас
Изходна точка
(E)
Крайна точка
(F)
Транспорт
Разстояние

Скала Сотирос

+40° 43' 43.28", +24° 32' 53.27
(40.728690, 24.548130)
+40° 41' 35.81", +24° 33' 15.19"
(40.693280, 24.554220)

Калирахи
Автомобилен
5,3 km, 10 мин.

Жителите му се възпротивявали, но най‐накрая решили да споделят красотите на мястото
си с туристите. Скала е в непрекъснато развитие, и най‐добре информираните се изкачват до
Сотирас за да се срещнат с традицията и да почетат вкусовете й. Селото е известно със своя мек,
сух климат, лек за тези, които страдат от влагата. Хората, които са запознати с тайните на остров
Тасос, си купуват хляб от пекарна в Скала. Вкусът му е незабравим.

Калирахи-Скала Калирахи
Изходна точка
(F)
Крайна точка
(G)
Транспорт
Разстояние

Калирахи

+40° 41' 35.81", +24° 33' 15.19"
(40.693280, 24.554220)
+40° 38' 34.44", +24° 30' 57.49"
(40.642900, 24.515970)

Скала Мариес
Автомобилен
9 km, 15 мин.

В криволичещите малки улички на това планински село, тасийската архитектура прави
името му по‐добро от всякога. Фолклорният музей, който е домакин на съкровищата му се
помещава в една много красива къща. На невероятния плаж на „Клисма“ подреден с обли
камъчета, можете да се насладите на плуване, “мезета” с добър вкус и прясна риба в таверните
около него.

Мариес-Скала Мариес
Изходна точка
(G)
Междинна точка
(H)
Крайна точка
(I)
Транспорт
Разстояние

Скла Мариес

+40° 38' 34.44", +24° 30' 57.49"
(40.642900, 24.515970)
+40° 41' 25.80", +24° 37' 17.04"
(40.690500, 24.621400)
+40° 37' 38.78", +24° 34' 29.39"
(40.627440, 24.574830)

Мариес
12 km, 15 мин.
Лименария
Автомобилен
Мариес ‐ Лименария
9.1 km, 12 мин.

За тези, които желаят да разберат как са изглеждали гръцките села преди ерата на
организирания туризъм, Мариес е уникална възможност. Гледката към залеза оставя всички
напълно безмълвни. Прясната риба преобладава в живописните малки таверни на Скала. Плаж
“Аспа” е малък залив с много чисти води и захарен пясък, посетителите са малцина и специални.

Лименария
Изходна точка

Лименария

+40° 37' 38.78", +24° 34' 29.39"
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(I)
Крайна точка
(J)
Транспорт
Разстояние

(40.627440, 24.574830)
+40° 36' 37.44", +24° 36' 27.36"
(40.610400, 24.607600)

Потос
Автомобилен
4 km, 6 мин.

От залива Трипити до селището Каливия, най‐големият град на острова приютява много
хотели, стаи под наем, и вълнуващ нощен живот. Офисите на немската фирма “Спейдел”,
известни като “Палатаки”, са пример за прекрасната архитектура от 20‐ти век. На плажа Металия
(Мини) изоставените мини задоволяват фантазията на хората с невероятна всеотдайност,
предлагайки на посетителя преживяване, което би било трудно да се преживее отново.

Потос
Изходна точка
(J)
Крайна точка
(K)
Транспорт
Разстояние

Потос

+40° 36' 37.44", +24° 36' 27.36"
(40.610400, 24.607600)
+40° 39' 30.60", +24° 41' 28.68"
(40.658500, 24.691300)

Теологос
Автомобилен
10,2 km, 11 мин.

Изящен, оживен, с много възможности за забавление, Потос не позволява на никого да е
недоволен. Морските спортове и танците, музикалните ритми на плажните барове са характерни
за този прекрасен плаж, с живописни малки таверни, стоящи точно до вълните, просто
допринасят към пейзажа. На един километър се намира Певкари, много красив залив, където
боровите дървета буквално растат вътре в морето!

Теологос
Изходна точка
(K)
Крайна точка
(L)

Теологос

Крайна точка
(M)

Алики
5км 5мин.

Транспорт
Разстояние

Автомобилен
km, мин.

Манастирът на Архангел Михаил
24,2km 26мин

+40° 39' 30.60", +24° 41' 28.68"
(40.658500, 24.691300)
+40° 35' 50.28", +24° 42' 6.84"
(40.597300, 24.701900)
(40.6054, 24.7405)

Някога е било най‐голямото село на острова до средата на миналия век и все още има
много жители. Теологос е било столица на острова през времето на Отоманското владичество.
Финансовото развитие през вековете е довело до жилища с висока естетическа стойност. От 1979
г. то се характеризира като традиционно селище. Освен с красотата си, Теологос е известен и с
уникалното и вкусно "яре", което се предлага по таверните в района. Тези, които идват тук,
никога не пропускат възможността да го опитат. В по‐широкия район на Теологос си заслужава да
се посетят селищата на Астрис, само на няколко километра от Потос, с Гиола, езерното море с
неописуема красота и Коинира с безбройните любители на техния плаж, Рая, един от най‐
известните плажове в Гърция.

Манастирът на Архангел Михаил
В днешно време има изобилие от исторически храмове на острова. Манастирът "Успение
Богородично" се намира малко над село Мариес. Атос от другата страна, с безкрайната си
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зеленина прави чудеса за хората със “свита” душа. Чудесата не са необходими тук. Бдението в
манастира изпълва сърцето с Бог, правейки преследването на доказателства напълно ненужна
процедура. Манастирът Архангел Михаил е най‐големият и най‐известният манастир на Тасос.
Част от Светия Пирон, с който Христос е бил разпнат, се съхранява тук. Манастирът е построен на
ръба на една скала и гледката към Егейско море причинява на поклонниците усещането, че са
провесени. Още една църковна пейка на интелектуалния подем се намира в манастира на Агиос
Пантелеймон. Можете да го достигнат чрез селата Микро Казавити, Сотирас или Мариес. Има
едноименна църква, посветена на Успение Богородично в село Панагия, изцяло свързана с
живота на жителите на селото. Посетителя е в страхопочитание, когато са изправи пред старите
икони (14‐ти ‐ 17‐ти век), иконата на Богородица и Пантовлепуса (Дева Мария и стари монети на
Богородица, известни като "бакирес". Червено‐бялото дълго тясно знаме на Ричард Лъвското
сърце от ерата на кръстоносците също стои вътре в църквата.

Алики
Изходна точка
(M)
Крайна точка
(N)

Алики
5км 5мин.
Кинира

Транспорт
Разстояние

Автомобилен
11 km, 10 мин.

(40.6054, 24.7405)
+40° 39' 56.52", +24° 45' 42.48"
(40.665700, 24.761800)

Малкото рибарско селище Алики, може би най‐красивото място по бреговете на Тасос, се
намира на югоизточния край на острова. Има два залива (единият наречен „ залива на
русалките”) и малък, но дълбоко вдаден в морето полуостров (известен под името „ свещената
скала на Тасос”), който ги отделя един от друг. Останките от езически храм и множество сгради
датиращи от VІІ в.пр.н.е. показват, че в древността Алики е имало доста повече обитатели,
отколкото днес. Алики е и името на плажа. Точно над него има паркинг за коли. Върху носа има
стари мраморни кариери и руини от древно светилище от 7 век пр.н.е. Тъй като е върху хълм, от
върха му се открива красива гледка към морето.
Южният залив е с тясна пясъчна ивица и много плитка, топла вода. По дърветата до брега
има няколко заведения. Северният плаж е по‐малък и каменист, не толкова посещаван.

Кинира
Изходна точка
(N)
Крайна точка
(O)

Кинира

Транспорт
Разстояние

Автомобилен
11 km, 11 мин.

+40° 39' 56.52", +24° 45' 42.48"
(40.665700, 24.761800)
+40° 43' 0.48", +24° 43' 45.84"
(40.716800, 24.729400)

Потамия

Едноименното селце се намира в местността Кинира, която се споменава още в текстове на
Херодот. Според преданията, в местността, която днес се нарича "Лутро", на път за Коринт се е
изкъпала хетерата Леда. Именно в тази местност на Тасос са се намирали прочутите златни
рудници на острова. Има останки от византийски бани, както и от старохристиянска базилика.
Близо до Кинира се на намира известният плаж Парадисос.
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Потамия-Скала Потамия
Изходна точка
(О)
Крайна точка
(P)
Транспорт
Разстояние

Потамия

+40° 43' 0.48", +24° 43' 45.84"
(40.716800, 24.729400)
+40° 43' 53.04", +24° 43' 36.84"
(40.731400, 24.726900)

Панагия
Автомобилен
3 km, 5 мин.

Зелено! Господстващия образ, който впечатлява веднага след като те пристигнат в Потамия.
Тези, които обичат планинското катерене могат да започнат покоряването на най‐високия връх на
Ипасарио тук. Хиляди посетители идват в Скала Потамия всяко лято за да обединят планината с
морето. Крайбрежния път, пълен с таверни, барове и кафета завършва с малкото пристанище на
района с внушителната Тарсанас (корабостроителница), построена през 19‐и век от монасите от
Агион Орос (Атон). Потамия е построено на един планински склон, селището получава името си
от малка река, която преминава през селцето. Жителите на града се занимават с туризъм и
земеделие. В селото има и музей на Полигнотос Вагис, известен скулптор, награден в Америка.
Неговите творби красят днес много музеи.

Панагия (Богородица)
Изходна точка
(P)
Крайна точка
(A)

Панагия

Транспорт
Разстояние

Автомобилен
8 km, 10 мин.

+40° 43' 53.04", +24° 43' 36.84"
(40.731400, 24.726900)
+40° 46' 48.40", +24° 42' 33.52
(40.780110, 24.709310)

Лименас

Панагия (Дева Мария), освен с името Си, е дарила селото с всичко, което може да се
поиска. Исторически е дъбът, който обхваща площада. Течащи води идват студени от планините.
Въпреки, че Скалата (Кей) на селото се нарича Авлакия, много хора смятат, че прекрасния Хриси
Амудия (златист пясъчен плаж) с уникалния си изгрев, за негов плаж. Трябва да опитате
деликатеси на района ‐ различни меса с особено предпочитание към "ярето" ‐ както и домашно
приготвени десерти за лъжица.

Плажове
Силни ветрове никога не духат по плажовете на Тасос, за разлика от всички други острови в
Егейско море. Те са безопасни, тъй като повечето от тях са организирани и не крият изненади в
дълбините си, които постепенно се задълбочават. Достъпът до всички плажове на острова е
много лесен, поради добра пътна мрежа, а до по‐каменистите има пътеки, водещи към сърцето
им в безопасност. Когато пожелаете да предприемете едно хладно гмуркане, можете да го
направите на най‐близкия плаж, тъй като морските води са много чисти из целия остров.
Сред най‐известните от тях са Макриамос, Пахис, Глифада, Папалимани, Нистери, Хриси
Амудия в Скала Панагия , Хриси Акти в Скала Потамия, Коинира, Рай, Тимония, Алики, Псили
Амос, Астрис, Акти Потос, Певкари, Акти Лименариас, Трипити, Скала Мариес, Акти Калирахи,
Акти Сотирос и Акти Алсилио в Скала Принос. Малки заливи със скрити пясъчни плажове и
абсолютно спокойствие се предлагат също за опознаване и за тихи мигове на удоволствие.
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Спорт и други дейности
Плуване, ракети, шезлонг, ... консумацията на добра храна и ходене по клубове са най‐
популярните занимания през ваканциите. Също така популярно е и „традиционното“ пазаруване
на народни художествени изделия, като известните ръчно изработени платове за украса на дома,
традиционните десерти, медът, маслините и зехтина, който спечелил репутацията си като всеки
продукт, който уважава себе си. Тъй като Тасос предлага възможности дори и за ... обичайни
спортове, не трябва ли да се възползвате от тях?
Лодки и специално оборудване очакват любителите на водните ски на 11‐организирани
плажове на острова. Вълните в Парадайз бийч ви предлагат уникален шанс за един различен вид
уиндсърф. Джет ски, банани и морски парашути, могат да бъдат намерени на най‐
организираните плажове. Освен спортове, които се практикуват на "морска пяна", има и такива,
които изискват дълбини. Дълбочина, пълна с риби и прекрасни образи, които благоприятстват
гмуркането, както и риболовът с харпун. Амбициозните рибари могат да опитат късмета си в
риболова с въдица или линия, където и да поискат на Тасос, дори от техните превозни средства!
За тези, които предпочитат спорта на брега, има много тенис кортове в организирани хотели и
пространства за къмпинг. Тези, които обичат горите и сухите екологични разходки могат да се
катерят по Ипсарио, предизвикателна планина, за покоряване от алпинисти и планинари също,
които могат да достигнат върхът й по някои много хубави и изумрудено зелени пътеки.

Поклонническа обиколка
Точно както във всяка друга част на Гърция, Православието е дълбоко вкоренено в Тасос.
Блажения Даниил пристига на Тасос няколко години след времената на иконоборството и се
оттегля в пещера на острова докато тасийцине открили негова святост и дузини от тях го
помолили да им позволи да останат до него. Именно тогава, е създаден първият приорат на
острова. Той е регистриран в агиологията като Блажени Даниил от Тасос и нашата църква чества
паметта му на 12 септември. През 1652г. Тасос придобива втори светец. Свети новомъченик
Йоанис, на четиринадесет години, се озова от Тасос в Константинопол. Там, въпреки всичките
предложения, направени от Великия везир, той отказва да промени религията си. Заповедта за
екзекуцията му е била незабавна.

Трябва да посетите!
Древният Тасос
Като се разходите на няколко метра от древното пристанище, пред Археологическия музей
стои Древната Агора, където разкопки изкарали на светло много паметници. Един от най‐важните
е Диодос тон Теан (Прохода на Боговете), който е построен през 470 г. пр. Хр и е формирал голям
сграден комплекс. През 1836г. френският пътешественик Е. Милър закарал барелефите му в
Лувъра, където все още стоят. Друг важен паметник е гробът на Глаукус 1‐ви, които е пристигнал
на Тасос, заедно с Парианите през 7 в. пр. Хр.
Също така споменаваме кръглия олтар на Теагенис, известният тасийски спортист, за който
се казва, че е спечелил 1.400 победи в общогръцките игри, концертна зала и
древнохристиянската базилика на Агора, 5‐ти или 6‐ти век от н.е.. Следвайки малък калдъръмен
път стигаме до Античния театър на Тасос, който е разположен там от 5‐ти век преди новата ера,
както ни информира Хипократ. През летните месеци Античния театър на Тасос е домакин на
изпълнения на древна драма. А малко по на север е Акропола. На източната й стена, един
свръхестествен полузавършен Курос (юноша), носещ овен с височина 3,50м. е намерен през
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1920г. Разглеждането на забележителностите на античния град Тасос завършва с посещение в
Археологическия музей, където се помещават важни произведения.

Музеят на Ваги
Посветен на световно известният тасийски скулптор Полигнотос Вагис. Основан е в родното
му място, Потамия и е домакин на голяма част от работата му.

Алики
Освен че е един от най‐красивите пейзажи на остров Тасос, Алики също е важен
археологически обект, където посетителят може да се наслади на много древни и средновековни
паметници. От 6‐ти век преди новата ера до 6 век от н.е., на ръба на полуостров Алики е имало
мраморни кариери, знаци, от които са все още видими и днес.

Палатаки (Малък палаат)
Една от най‐характерните забележителности на Лименария, Палатаки доминира върху
скалиста издатина към морето. Тази двуетажна сграда включва пример за сложна архитектура и е
построена през 1903г. от немската компания Спейдел, която е използвала мините на острова по
онова време.

Кастро (Замък)
Най‐древното селище на острова, построено на височина 800 м. на един от планинските
върхове на Ипсарио. Процъфтява по времето, когато пирати вилнеели из Егейско море.
Изоставянето му дошло в ранните дни на 20‐ти век, когато жителите му станали работници в
мините на немската компания Спейдел и основали Лименария.
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