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OOppššttee  iinnffoorrmmaacciijjee  

  

                        

      

  

      

  

  

  

  



  TTaassooss  ((ggrrčč..  ΘΘάάσσοοςς,,  TThhaassssooss,,  žžeennsskkoo  iimmee))  jjee  ggrrččkkoo  oossttrrvvoo  kkoojjee  ssee  

nnaallaazzii  uu  EEggeejjsskkoomm  mmoorruu,,  uu  sseevveerrooiissttooččnnoomm  ddeelluu  GGrrččkkee..  OOssttrrvvoo  ččiinnii  

iissttooiimmeennii  ookkrruugg  ssaassttaavvlljjeenn  oodd  jjeeddnnee  ooppššttiinnee  uu  ookkvviirruu  ppeerriiffeerriijjee  IIssttooččnnaa  

MMaakkeeddoonniijjaa  ii  TTrraakkiijjaa..  GGllaavvnnii  ggrraadd  oossttrrvvaa  ii  uupprraavvoo  ssrreeddiiššttee  ookkrruuggaa  

TTaassooss  jjee  ggrraaddiićć  LLiimmeennaass  ((nneekkaadd  TTaassooss))..  NNeekkaadd  jjee  ggllaavvnnii  ggrraadd  bbiioo  

TTeeoollooggooss..  OOdd  mmaakkeeddoonnsskkee  oobbaallee  uuddaalljjeennoo  jjee  88kkmm..  PPoovvrrššiinnaa  mmuu  jjee  339900  

kkmm²²,,  ppoo  vveelliiččiinnii  TTaassooss  jjee  ddeevveettoo  oossttrrvvoo  uu  GGrrččkkoojj..    

TTuurriizzaamm  jjee  nnaajjzznnaaččaajjnniijjaa  pprriivvrreeddnnaa  ggrraannaa..  NNaajjvvaažžnniijjii  pprrooiizzvvooddii  oovvooggaa  

oossttrrvvaa  ssuu  mmeerrmmeerr,,  mmeedd,,  mmaasslliinnoovvoo  uulljjee,,  uuzzggoojj  oovvaaccaa,,  kkoozzaa  ii  

rriibbaarrssttvvoo..  MMeerrmmeerrnnee  ppllooččee  mmoožžeettee  vviiddeettii  nnaa  nneekkiimm  ppllaažžaammaa  ((nnaa  

pprriimmeerr  uu  LLiimmeennaarriijjii))..  OObbrraaddaa  rruuddee  cciinnkkaa  ii  žžiivvee  ppooččeellaa  jjee  11993399..  ggooddiinnee,,  

aa  ddoo  11996644..  vvaaddiillaa  ssee  ii  rruuddaa  ggvvoožžđđaa..  RRaanniijjee  jjee  nnaa  oossttrrvvuu  uu  ffuunnkkcciijjii  bbiillaa  ii  

ddrrvvnnaa  iinndduussttrriijjaa..  TTaassooss,,  kkoojjii  jjee  nneekkaaddaa  bbiioo  ppoozznnaatt  ppoo  ssvvoommee  vviinnuu,,  

ddaannaass  uuzzggaajjaa  vviinnoovvuu  lloozzuu  ssaammoo  zzaa  vvllaassttiittee  ppoottrreebbee..  

  

AAmmbbaassaaddaa  SSrrbbiijjee  uu  GGrrččkkoojj  

  

Otpravnik 

poslova: 
Branko Lazarević 

 

Adresa: 

106, Vasilissis Sofias Ave. 

11527 ATINA  

GRČKA 

Telefon: 

+30210 / 777-43-44, 

+30210 / 777-43-55, 

+30210 / 747- 23-60-konzularno 

odeljenje  

Faks: 

+30210 / 779-64-36, 

+30210 / 364 16 03-konzularno 

odeljenje  

E-mail: 
beograd@hol.gr 

konzulat@embassyofserbia.gr  

Internet 

sajt: 
http://www.athens.mfa.gov.rs 

mailto:beograd@hol.gr
mailto:beograd@hol.gr
mailto:beograd@hol.gr
http://www.athens.mfa.gov.rs/
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/pres-servis/foto-galerija/ambasada-atina-slike/---7-769


NNaaddmmoorrsskkaa  vviissiinnaa::  
 -najniža: Trakijsko more 
 -centar: 5 m (centar) 
 -najviša: Ipsario (1,045 m) 
 
Poštanski broj: 640 04 
Pozivni broj: +30- 25930-2 
Kod opštine: 3506 
Registarske tablice: KB 
 
Veb strana: www.thassos.gr 
  

KKlliimmaa  

  

PPrroosseeččnnee  lleettnnjjee  tteemmppeerraattuurree  vvaazzdduuhhaa  kkrreeććuu  ssee  ssee  oodd  2244,,55°°CC  uu  jjuunnuu,,  

2277°°CC  uu  jjuulluu,,  2266,,55°°CC  uu  aavvgguussttuu  ii  2255°°CC  uu  sseepptteemmbbrruu..  UU  nnaajjttoopplliijjeemm  ddeelluu  

ddaannaa  ttookkoomm  uuddaarrnniihh  lleettnnjjiihh  mmeesseeccii  sskkaallaa  nnaa  tteerrmmoommeettrruu  ssee  kkrreeććee  

iizzmmeeđđuu  3300..  ii  3355..  ppooddeeookkaa..  

PPrroosseeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  mmoorraa  uu  lleettnnjjiimm  mmeesseecciimmaa  jjee  ookkoo  2255°°CC..  

ZZiimmii  ssee  tteemmppeerraattuurree  kkrreeććuu  iizzmmeeđđuu  88  ii  1100  sstteeppeennii..  SSnneeggaa  bbuuddee  ppoo  

nneekkaadd  nnaa  ppllaanniinnaammaa,,  aa  kkiiššaa  jjee  rreettkkaa  ii  kkrraattkkoottrraajjnnaa..  HHiippookkrraatt  jjee  ppiissaaoo  ddaa  

jjee  kklliimmaa  nnaa  oovvoomm  oossttrrvvoo  zzddrraavvaa  ii  uurraavvnnootteežžeennaa..  

  

ZZvvaanniiččnnii  jjeezziikk  jjee  ggrrččkkii,,  aallii  ggoovvoorree  ii  ssrrppsskkii,,  eenngglleesskkii,,  rruusskkii,,  nneemmaaččkkii......  

VVrreemmeennsskkaa  rraazzlliikkaa  iizzmmeeđđuu  SSrrbbiijjee  ii  TTaassoossaa  jjee  11  ssaatt..  

  

NNoovvaacc::  EEuurroo  

PPoonneessiittee  ssiittaann  nnoovvaacc!!  

  

NNiijjee  ppoottrreebbnnaa  vviizzaa..  

NNiissuu  ppoottrreebbnnee  ppoosseebbnnee  vvaakkcciinnee  nniittii  ppoosseebbnnee  mmeeddiicciinnsskkee  mmeerree..  

  

  

  

  

  

  

www.thassos.gr


KKAAKKOO  SSTTIIĆĆII??  

  

  
  

AAVVIIOONNOOMM  
NNaajjbblliižžii  aaeerrooddrroomm  jjee  uu  KKaavvaallii,,  ooddaakkllee  ssee  ddoo  oossttrrvvaa  ssttiižžee  ttrraajjeekkttoomm..    

  

AAUUTTOOBBUUSSOOMM  IILLII  SSOOPPSSTTVVEENNIIMM  PPRREEVVOOZZOOMM  
PPrreekkoo  MMaakkeeddoonniijjee  iillii  BBuuggaarrsskkee..  UU  MMaakkeeddoonniijjii  ssee  ppllaaććaa  ppuuttaarriinnaa  ii  ppoottrreebbnnaa  

vvaamm  jjee  zzeelleennaa  kkaarrttaa..  UU  BBuuggaarrsskkoojj  ssee  ppllaaććaa  vviinnjjeettaa  nnaa  uullaasskkuu  uu  zzeemmlljjuu..  

  



  HHrraannaa  ii  ppiiććee::    

GGiirrooss  ––  rraazzlliiččiittee  vvrrssttee  mmeessaa  ssiittnnoo  iisseecckkaannee  ppoosslluužžuujjuu  ssee  uu  ttoorrttiilljjii  ––  ppiittii  

ssaa  ppoommffrriittoomm,,  lluukkoomm,,  ppaarraaddaajjzzoomm  iillii  nnaa  ttaannjjiirruu;;  

SSoouuvvllaakkii  ––  rraažžnnjjiiććii  oodd  rraazzlliiččiittiihh  vvrrssttaa  mmeessaa;;  

DDoollmmaaddaakkiiaa  ––  ssaarrmmiiccee  oodd  vviinnoovvee  lloozzee;;  

TTaarraammoo  ssaallaattaa  ––  ppiirree  oodd  rriibblljjee  iikkrree,,  vvrrhhnnjjaa,,  bbeelloogg  lluukkaa  ii  rraazznniihh  zzaaččiinnaa;;  

HHoorriiaattiikkii  ––  mmeeššaannaa  lleettnnjjaa  ssaallaattaa;;  

FFeettaa  ––  oovvččiijjii  ssiirr;;  

GGiioouuvveettssii  ––  mmeessoo  ssaa  rreezzaanncciimmaa  zzaappeeččeennoo  uu  ppeeććnniiccii;;  

MMuussaakkaa::  jjeelloo  oodd  mmlleevveennoogg  mmeessaa  ii  kkrroommppiirraa;;  

KKlleeffttiikkoo::  jjaaggnnjjeettiinnaa  ssaa  ppoovvrrććeemm;;    

RReettssiinnaa  ––  kkaarraakktteerriissttiiččnnoo  ggrrččkkoo  vviinnoo;;  

BBoouuttaarrii  ––  ččuuvveennoo  ggrrččkkoo  vviinnoo;;  

OOuuzzoo  ––  rraakkiijjaa  oodd  aanniissaa  ((mmaassttiikkaa));;  

MMeettaaxxaa  --  kkoonnjjaakk..  

LLookkuummaaddeess  --  nnaajjbboolljjii  ssllaattkkiiššii  nnaa  oossttrrvvuu  uu  mmeessttuu  LLiimmeennaarriijjaa,,  

oodduuššeevviiććeettee  ssee  ppoossllaassttiiččaarrnniiccaammaa  ii  uukkuussiimmaa!!  

  

PPrriillaaggoođđaavvaajjuu  ssee  ttuurriissttiimmaa  ttaakkoo  ddaa  mmoožžeettee  nnaaććii  ii  ppiiccee,,  ppaassttee,,  ppaallaaččiinnkkee..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPLLAAŽŽEE  
  

  

  

  
  

  

  

  

  



KKoojjee  ggoodd  mmeessttoo  ddaa  ooddaabbeerreettee  zzaa  ooddmmoorr  nnaa  oovvoomm  oossttrrvvuu  ssiigguurrnnoo  jjee  ddaa  

ććeettee  bbiittii  oodduuššeevvlljjeennii  mmoorreemm..  SSaammoo  ttrreebbaa  ddaa  ooddaabbeerreettee  ddaa  llii  vviiššee  vvoolliittee  

kkaammeennee  ppllaažžee  iillii  ppeessaakk..  OOvvoo  mmiirrnnoo  oossttrrvvoo  pprruužžaa  iiddeeaallnnoo  mmeessttoo  zzaa  

ooddmmoorr  ssvviimmaa  kkoojjii  uužžiivvaajjuu  uu  vvooddii..  PPrreeppoorruuččuujjeemmoo  vvaamm  ddaa  oobbiiđđeettee  

oossttrrvvoo  aauuttoommoobbiilloomm  iillii  mmoottoorroomm,,  ččaakk  aakkoo  iimmaattee  kkoonnddiicciijjee  ii  bbiicciikklloomm,,  

jjeerr  jjee  ssttvvaarrnnoo  šštteettaa  pprrooppuussttiittii  uužžiivvaannjjee  nnaa  bbiilloo  kkoojjoojj  oodd  oovviihh  ppllaažžaa..    

  

SSeevveerrnnoo  oodd  ggrraaddaa  LLiimmeennaarriijjaa  ssee  nnaallaazzii  ppllaažžaa  TTrriippiittii..  PPrreekkrriivveennaa  jjee  

bbeelliimm  ppeesskkoomm,,  aa  ggllaavvnnaa  aattrraakkcciijjaa  nnaa  nnjjoojj  jjee  pprriirrooddnnaa  kkaaddaa  kkoojjuu  ssaa  

oottvvoorreenniimm  mmoorreemm  ppoovveezzuujjee  ppeeććiinnsskkii  pprroollaazz..  

  

  

  
  

  

PPllaažžaa  MMaakkrriijjaammooss  ssee  nnaallaazzii  zzaappaaddnnoo  oodd  LLiimmeennaarriijjee..  VVaažžii  zzaa  jjeeddnnuu  oodd  



nnaajjččiissttiijjiihh  ppllaažžee  ii  rreeddoovvnnoo  ddoobbiijjaa  ppllaavvuu  zzaassttaavviiccuu..  UUllaazz  ssee  ppllaaććaa..  ŠŠttoo  ssee  

zzaappaaddnniijjee  ooddmmiiččee,,  ttoo  mmoorree  ii  ppllaažžaa  ppoossttaajjuu  mmiirrnniijjii..  NNaa  oovvoojj  ppllaažžii  ssee  

mmoožžee  nnaaććii  ppuunnoo  šškkoolljjkkii..  

  

PPllaažžaa  MMeettaalliijjaa  ssee  nnaallaazzii  ppoorreedd  iissttoogg  ggrraaddaa..  NNaa  nnjjoojj  nneemmaa  ppuunnoo  

hhllaaddoovviinnee,,  aallii  ssee  mmoogguu  kkuuppiittii  oossvveežžaavvaajjuuććaa  ppiiććaa..  SSaa  ppllaažžee  ssee  mmoogguu  

vviiddeettii  eekksspplloozziijjee  uu  rruuddaarrsskkiimm  ppeeććiimmaa,,  ššttoo  jjoojj  ddaajjee  uuzzbbuuddlljjiivvuu  

aattmmoossffeerruu..  

  

PPllaažžaa  PPeeffkkaarrii  ssee  ssaassttoojjii  ddeelliimmiiččnnoo  oodd  ssiittnnoogg  bbeelloogg  ppeesskkaa,,  aa  ddeelliimmiiččnnoo  

oodd  ččiissttoogg  oobblloogg  kkaammeennaa..  NNiizz  nnjjuu  ssee  nniižžuu  bbaarroovvii  ii  ttaavveerrnnee..  PPoossttoojjii  mmaallii  

kkiioosskk..  SSppoorrttsskkee  mmoogguuććnnoossttii  ssuu  vvrrlloo  rraazznnoolliikkee,,  oodd  ddžžeett  sskkiijjaa  pprreekkoo  

ppaarraaggllaajjddiinnggaa  ddoo  bbaannaannee..  

  

  

  
  

  

  

PPllaažžaa  PPoottooss  jjee  ppeesskkoovviittaa  ii  dduuggaa  22  kkmm..  NNaa  ššeettaalliiššttuu  iizznnaadd  nnjjee  ssee  nnaallaazzii  

mmnnooššttvvoo  bbaarroovvaa  ii  ttaavveerrnnii..  UUrreeđđeennaa  jjee  vvrrlloo  lleeppoo,,  iimmaa  uuddoobbnnee  lleežžaalljjkkee  ii  

ssuunnccoobbrraannee  kkoojjii  ssee  mmoogguu  iizznnaajjmmiittii..UU  ookkvviirruu  mmeessttaa  PPoottooss  ssee  nnaallaazzii  ii  

ppllaažžaa  SSaann  AAnnttoonniioo..  DDuuggaa  jjee  22  kkmm..  NNiijjee  pprreettrrppaannaa  ttuurriissttiimmaa,,  aa  iimmaa  

lleežžaalljjkkee  ii  ssuunnccoobbrraannee..  IIddeeaallnnaa  jjee  zzaa  oonnee  kkoojjii  vvoollee  mmiirraann  ooddmmoorr  nnaa  

ppllaažžii..  



  

IIzzmmeeđđuu  PPoottoossaa  ii  AAssttrriissaa  ssee  nnaallaazzii  ppllaažžaa  PPssiillii  AAmmooss..  OOnnaa  jjee  vvrrlloo  

ppooppuullaarrnnaa,,  ttee  jjee  uu  sseezzoonnii  pprreettrrppaannaa..  IImmaa  vvrrlloo  lleepp  bbaarr  ii  rreessttoorraann..  

PPrreekkrriivveennaa  jjee  ffiinniimm  bbeelliimm  ppeesskkoomm..  

  

llaažžaa  LLiivvaaddii  ssee  nnaallaazzii  iizzaa  ssaammoossttaannaa  AArrhhaannggeelloouu..  PPrreekkrriivveennaa  jjee  

mmeeššaavviinnoomm  ppeesskkaa  ii  ššlljjuunnkkaa..  VVrrlloo  jjee  ppooppuullaarrnnaa  ii  ppoosseeććeennaa..  PPoosseebbnnoo  jjee  

vvoollee  kkaammppeerrii  kkoojjii  iimmaajjuu  nnaa  nnjjoojj  ooddlliiččnnee  uusslloovvee  zzaa  kkaammppoovvaannjjee..  

  

  

  
  

  

PPllaažžaa  AAiikkii  ssee  ssaassttoojjii  iizz  ddvvee  ppllaažžee..  JJeeddnnaa  jjee  ppeesskkoovviittaa  ii  nniizz  nnjjuu  ssee  nniižžuu  

bbaarroovvii  ii  ttaavveerrnnee..  DDrruuggaa  jjee  ššlljjuunnkkoovviittaa..  AAiikkii  jjee  ppooppuullaarrnnoo  mmeessttoo  zzaa  

pprriissttaajjaannjjee  bbrrooddiiććaa  kkoojjii  kkrrssttaarree  ookkoolliinnoomm..  

  

PPaarraaddiissee  BBeeaacchh  jjee  nnaajjlleeppššaa  ppllaažžaa  nnaa  TTaassoossuu  zzaa  ssvvee  kkoojjii  uužžiivvaajjuu  uu  

ppeesskkuu..  NNaallaazzii  ssee  iizzmmeeđđuu  AAiikkiijjaa  ii  KKiinniirree..  VVooddaa  jjee  vvrrlloo  pplliittkkaa..  IIssttooččnnii  

vveettrroovvii  pprraavvee  pprriijjaattnnee  ttaallaassee..  NNaa  ppllaažžii  ppoossttoojjii  mmaallaa  ttaavveerrnnaa..  PPooppuullaarrnnii  

ssuu  ssppoorrttoovvii  nnaa  vvooddii  ii  ppeesskkuu..  TTaakkoođđee  jjee  ppooppuullaarrnnaa  ii  mmeeđđuu  nnuuddiissttiimmaa  

  

GGoollddeenn  BBiičč  jjee  nnaajjdduužžaa  ppllaažžaa  nnaa  oossttrrvvuu..  IImmaa  zzllaattnnii  mmeekkaannii  ppeessaakk..  VVooddaa  

jjee  vvrrlloo  pplliittkkaa..  PPoossttoojjii  mmnnooššttvvoo  ssppoorrttsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  vvooddii  ii  ppeesskkuu..  TTuu  

ssuu  ii  mmnnooggee  ttaavveerrnnee,,  bbaarroovvii  ii  hhootteellii..  



  

VVrrlloo  lleeppaa  ppllaažžaa  jjee  NNeeooss  PPrriinnooss..  OOnnaa  jjee  pprreekkrriivveennaa  ssiittnniimm  ppeesskkoomm..  

UUsskkaa  jjee..  NNaa  nnjjoojj  ssee  nnaallaazzii  nneekkoolliikkoo  ttaavveerrnnii  ii  hhootteellaa..  

  

SSkkaallaa  SSoottiirraass  ssee  ssaassttoojjii  oodd  ddvvee  ppllaažžee..  JJeeddnnaa  jjee  ppeeššččaannaa  ii  mmaannjjaa..  NNaa  

nnjjoojj  ppoossttoojjee  lleežžaalljjkkee  ii  ssuunnccoobbrraannii..  IIaakkoo  nniijjee  dduuggaa,,  vvrrlloo  jjee  žžiirrookkaa..  PPeessaakk  

jjee  zzllaattnnee  bboojjee..  NNaa  ppeeššččaannoojj  ppllaažžii  ssee  mmoogguu  iizznnaajjmmiittii  ii  mmaallii  bbrrooddoovvii..  

  

DDrruuggaa  ppllaažžaa  jjee  pprreekkrriivveennaa  ššlljjuunnkkoomm..  SSkkaallaa  MMaarriioonn  ssee  ttaakkoođđee  ssaassttoojjii  

oodd  ddvvee  ppllaažžee..  OOvvee  ppllaažžee  ssuu  vvrrlloo  mmaallee,,  aallii  ssuu  lleettii  vvrrlloo  pprriijjaattnnee  jjeerr  nniissuu  

pprreettrrppaannee..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



MMEESSTTAA  KKOOJJAA  

TTRREEBBAA  

PPOOSSEETTIITTII  

  
LLiimmeennaass  ggrraadd  jjee  ggllaavvnnoo  ii  nnaajjvveeććee  mmeessttoo  kkoojjee  jjee  ssmmeešštteennoo  nnaa  ššuummoovviittoojj,,  

sseevveerrnnoojj  ssttrraannii  oossttrrvvaa..  LLiimmeennaass  jjee  pprriivvrreeddnnii,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnnii  ii  ttuurriissttiiččkkii  cceennttaarr,,  

kkaaoo  ii  nnaajjvveeććaa  lluukkaa,,  ppoovveezzaannaa  ssvvaakkooddnneevvnniimm  ttrraajjeekkttnniimm  lliinniijjaammaa  ssaa  KKeerraammoottiijjeemm,,  

mmeessttoomm  uu  kkoonnttiinneennttaallnnoomm  ddeelluu  sseevveerrnnee  GGrrččkkee..  UU  oovvoomm  žžiivvooppiissnnoomm  mmeessttuu  nnaallaazzii  

ssee  nneekkoolliikkoo  ppeeššččaanniihh  ppllaažžaa  kkaaoo  ii  mmnnooššttvvoo  ssaaddrržžaajjaa  kkaaoo  ssttoo  ssuu  kkaaffiiććii,,  rreessttoorraannii,,  

mmuuzzeejjii,,  ppaarrkkoovvii,,  ppoossllaassttiiččaarrnniiccee,,  ššeettaalliiššttaa..  IIddeeaallaann  jjee  kkaakkoo  zzaa  pprroovvoodd  mmllaaddiihh,,  

ttaakkoo  ii  zzaa  oonnee  ssttaarriijjee  ii  ppoorrooddiiccee  kkoojjee  žžeellee  mmiirraann  ooddmmoorr..  UU  ssaammoomm  mmeessttuu  ppoossttoojjii  

aammbbuullaannttaa,,  aappootteekkaa,,  ppooššttaa,,  mmnnooššttvvoo  ssuuppeerrmmaarrkkeettaa,,  ppeekkaarraa  ii  vveelliikkii  ppaarrkkiinngg..    

  

Skala Marion se nalazi na jugozapadnoj strani ostrva Tasosa udaljena oko 32 

km od Limenasa i oko 6 km od Limenarije. Poznato je kao tradicionalno 

ribarsko ostrvsko selo u kome se meštani uglavnom bave ribolovom, 

proizvodnjom meda i maslinovog ulja. Sa svoje tri peščane plaže čini jedno od 

najlepših priobalnih mesta na ostrvu. Zbog svog mira i divnih predela koji je 

okružuju Skala Marion je idealno mesto za porodični odmor. 

 

LLiimmeennaarriijjaa  jjee  ddrruuggoo  ppoo  vveelliiččiinnii  mmeessttoo  nnaa  oossttrrvvuu..  UUddaalljjeennaa  jjee  4422  kkmm  oodd  

LLiimmeennaassaa  ii  ssmmeešštteennaa  jjee  nnaa  jjuužžnnoojj  ssttrraannii  oossttrrvvaa..  PPoossttaallaa  jjee  vveeoommaa  ppooppuullaarrnnaa  

ddeessttiinnaacciijjaa  zzaa  ooddmmoorr  mmllaaddiihh  aallii  ii  mmiirrnnoo  ii  ttiihhoo  mmeessttoo  zzaa  ppoorrooddiiččaann  ooddmmoorr..  

OOddlliikkuujjee  jjee  pprreeddiivvnnaa  ppeeššččaannaa  ppllaažžaa  dduužžiinnee  22  kkmm,,  ššeettaalliiššttee  ppoorreedd  mmoorraa,,  kkaaoo  ii  

mmnnooššttvvoo  rraaddnnjjii,,  kkaaffiiććaa  ii  ttaavveerrnnii..  

  



PPoottooss  jjee  mmeessttoo  nnaa  jjuužžnnoojj  ssttrraannii  oossttrrvvaa..  UUddaalljjeenn  jjee  oodd  LLiimmeennaassaa  4455  kkmm  ii  33  kkmm  oodd  

LLiimmeennaarriijjee..  NNeekkaaddaa  jjee  PPoottooss  bbiioo  ssaammoo  rriibbaarrsskkoo  sseelloo,,  aa  ddaannaass  jjee  jjeeddnnoo  oodd  

nnaajjppoosseeććeenniijjiihh  mmeessttaa  nnaa  TTaassoossuu  kkoojjee  ii  ppoorreedd  mmnnooggoobbrroojjnniihh  ttuurriissttaa  nniijjee  iizzgguubbiilloo  

ssvvoojj  ššaarrmm..  UU  ookkoolliinnii  PPoottoossaa  ssee  nnaallaazzee  nnaajjlleeppššee  ppllaažžee  oossttrrvvaa  TTaassoossaa  ((PPeeffkkaarrii,,  

PPssiillllii  AAmmooss......))  ii  llaakkoo  ssuu  ddoossttuuppnnee  llookkaallnniimm  aauuttoobbuussoomm  iillii  aauuttoommoobbiilloomm..  PPoosseebbnnaa  

kkaarraakktteerriissttiikkaa  oovvoogg  mmeessttaa  jjee  ddoobbaarr  nnooććnnii  žžiivvoott..  OOvvoo  jjee  nnaajjžžiivvlljjee  mmeessttoo  nnaa  

oossttrrvvuu..    

  

JJeeddnnaa  oodd  ttuurriissttiiččkkiihh  aattrraakkcciijjaa  jjee  MMaannaassttiirr  ssvv..  AArrhhaannggeellaa  MMiihhaaiillaa  nnaa  

lliittiiccii  nnaa  jjuugguu  oossttrrvvaa..  

  

ZZaa  aavvaannttuurriissttee  pprreeppoorruukkaa  ddaa  ppoosseettiittee  ii  pprriirrooddnnii  bbaazzeenn  uu  sstteennii  

GGiioollaa..  

  

PPrriiuuššttiittee  sseebbii  oobbiillaazzaakk  oossttrrvvaa  bbrrooddoomm..  IIssttrraažžiittee  zzaabbaaččeennee  ppllaažžee  ii  

nneemmoojjttee  ddaa  ssee  kkuuppaattee  ssaammoo  nnaa  jjeeddnnoojj  ppllaažžii  ((ggrraaddsskkoojj))  ttookkoomm  cceelloogg  

bboorraavvkkaa..  BBiiććee  vvaamm  žžaaoo!!  

  

NNaarraavvnnoo  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  ggrrččkkoo  vveeččee  jjee  oobbaavveezznnoo,,  kkoo  jjoošš  ooddbbiijjaa  mmuuzziikkuu  ii  

lluuppaannjjee  ttaannjjiirraa..  

  

MMeessttoo  TTEEOOLLOOGGOOSS  kkoojjee  ssee  nnaallaazzii  uu  ssrrccuu  oossttrrvvaa,,  mmoožžee  bbiittii  ooddlliiččaann  

iizzbboorr  zzaa  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  ggrrččkkoo  vveeččee  ssaa  ooddlliiččnnoomm  hhrraannoomm..  UU  mmeessttuu  

PPaannaaggiijjaa  jjee  mmuuzzeejj  ppoossvveeććeenn  pprrooiizzvvooddnnjjii  mmaasslliinnoovvoogg  uulljjaa..    

  

TTaassooss  nnuuddii  vveelliikkii  bbrroojj  rraazzlliiččttiihh  aakkttiivvnnoossttii  ii  zznnaammeenniittoossttii  kkoojjee  ttrreebbaa  

ppoosseettiittii,,  aa  oonnee  kkoojjee  nnee  ttrreebbaa  nniikkaakkoo  pprrooppuussttiittii  ssuu::    

  

PPllaanniinnaa  PPaaggeeoo  ((11995566  mm..))  jjee  ssaavvrrššeennii  iizzbboorr  zzaa  oonnee  kkoojjii  vvoollee  mmiittoollooggiijjuu  

ii  iissttoorriijjuu..  

  

ZZaalliivv  NNeessttoossaa..  ČČaapplljjee,,  ffllaammiinnggoossii  ii  kkoorrmmoorraannii  iissppuunnjjaavvaajjuu  oovvaajj  

zzeemmaalljjsskkii  rraajj  bboojjaammaa..  

  

VVeelliikkaa  ššuummaa  KKooccaa  OOrrmmaann  jjeeddnnaa  jjee  oodd  nneekkoolliikkoo  pprreeoossttaalliihh  ššuummaa  ssaa  

rreettkkoomm  fflloorroomm  ii  ffaauunnoomm  

  

EElleefftteerrii  BBaannjjaa  oobbeeććaavvaa  iizzlleeččeennjjee  rreeuummaattiizzmmaa  ii  ggiinneeoolloošškkiihh  pprroobblleemmaa  ii  



pprriivvllaaččii  hhiilljjaaddee  ppoosseettiillaaccaa  ssvvaakkee  ggooddiinnee..  KKuuppkkee  uu  bbllaattuu  KKrriinniiddaa  nnuuddee  

ppoommooćć  pprroottiivv  rreeuummee,,  kkoožžnniihh  bboolleessttii,,  ggiinneekkoolloošškkiihh  pprroobblleemmaa  ii  aarrttrriittiissaa..  

  

FFiilliippii  ––  ggrraadd  kkoojjii  ssuu  oossnnoovvaallii  ssttaannoovvnniiccii  TTaassoossaa  aallii  jjee  ppoossttaaoo  ččuuvveenn  

nnaakkoonn  ššttoo  mmuu  jjee  nnaazziivv  pprroommeenniioo  FFiilliipp  IIII  oottaacc  AAlleejjkkssaannddrraa  VVeelliikkoogg,,  

556655  ggoodd,,  pp..nn..ee..  NNaallaazzii  ssee  1155  kkmm  oodd  KKaavvaallee  ii  zzaahhvvaalljjuujjuuććii  ppaažžlljjiivviimm  

aarrhheeoolloošškkiimm  iisskkooppaavvaannjjiimmaa  nnuuddii  ppoosseettiioocciimmaa  pprraavvii  ddoožžiivvlljjaajj  ggrrččkkiihh,,  

rriimmsskkiihh  ii  vviizzaannttiijjsskkiihh  vvrreemmeennaa..  TTaammoo  ssee  nnaallaazzii  aannttiiččkkoo  ppoozzoorriiššttee,,  

vveelliikkee  zziiddiinnee,,  ttrrgg,,  ppaalleeoohhrriiššććaannsskkee  bbaazziilliikkee..  AAppoossttooll  PPaavvllee  oossnnoovvaaoo  jjee  

uu  FFiilliippiijjuu  pprrvvuu  hhrriiššććaannsskkuu  ccrrkkvvuu  uu  EEvvrrooppii  ii  kkrrssttiioo  jjee  pprrvvuu  žžeennuu  

hhrriiššććaannkkuu,,  LLiiddiijjuu  FFiilliippiissiijjuu..  UU  bblliizziinnii  ttoogg  mmeessttaa,,  ddaannaass  ssee  nnaallaazzii  ccrrkkvvaa  

SSvveettee  LLiiddiijjee..  4411..  ggoodd..  pp..nn..ee  ččuuvveennaa  bbiittkkaa  iizzmmeeđđuu  ddvvoojjiiccee  uubbiiccaa  JJuulliijjaa  

CCeezzaarraa,,  KKaassiijjuussaa  ii  BBrruuttaa,,  ssaa  jjeeddnnee  ii  AAnnttoonniijjaa  ii  OOkkttaavviijjaannaa,,  ssaa  ddrruuggee  

ssttrraannee,,  ooddiiggrraallaa  ssee  uupprraavvoo  uu  FFiilliippiijjuu..  

  

HHrraamm  SSvv..  AAnnaalliippsseeooss  SSoottiirrooss,,  iizz  1199..  vveekkaa..  MMaannaassttiirr  SSvv..  

PPaanntteelleeiimmoonnaass  uu  oobbllaassttii  IIppssaarriioo  uu  SSoottiirrii..  

  

CCrrkkvvuu  DDeevviiccee  MMaarriijjee  uu  sseelluu  PPaannaaggiiaa..  

  

PPrraaiissttoorriijjsskkoo  nnaasseelljjee  ((22440000  pp..nn..ee..--  22110000  pp..nn..ee..))  kkoojjee  jjee  pprroonnaađđeennoo  

nneeddaavvnniimm  iisskkooppaavvaannjjiimmaa  ((11999911--22000011..  ggooddiinnee))  uu  bbrrdduu  pprroorrookkaa  IIlliijjee  uu  

ššiirreemm  rreeggiioonnuu  SSkkaallee  SSoottiirrooss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UUPPOOZZOORREENNJJAA  
  

--  NNaa  oossttrrvvuu  iimmaa  zzmmiijjaa..  PPrriimmeettiiććeettee  zzaammkkee  uu  ddvvoorriiššttiimmaa,,  ttaakkoo  ddaa  jjee  

bbiittnnoo  ddaa  aakkoo  iiddeettee  nnaa  ppllaanniinnuu  iillii  uu  ššuummuu  iillii  nnaa  nneekkuu  ppllaažžuu  kkoojjaa  iimmaa  

pprriirrooddnnii  hhllaadd,,  ččuuvvaajjttee  ssee  ii  gglleeddaajjttee  ggddee  ggaazziittee..  

--  OOssiimm  zzmmiijjaa  ttuu  ssuu  ii  kkoommaarrccii,,  bbiirraajjttee  ssmmeeššttaajjee  ssaa  mmrreežžiiccoomm  nnaa  pprroozzoorruu  

ii  ppoonneessiittee  RRaaiidd  ii  AAuuttaann..  

--  NNeemmaa  cceennkkaannjjaa  

-- IIzznnaajjmmlljjuujjttee  aauuttoommoobbiillee  iillii  mmoottoorree  ssaammoo  oodd  pprroovveerreenniihh  aaggeenncciijjaa  

--  IIzzbbeeggaavvaajjttee  ddaa  kkuuppuujjeettee  hhrraannuu,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu  mmoorrsskkii  ppllooddoovvii,,  nnaa  ppllaažžii  

--  PPrree  nneeggoo  ššttoo  kkrreenneettee  nnaa  ppuuttoovvaannjjee  uuppllaattiittee  ppuuttnnoo  ii  zzddrraavvssttvveennoo  

oossiigguurraannjjee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ZZaa  kkrraajj......  
  

  OOssttrrvvoo  TTaassooss  jjee  mmiirrnnoo  GGrrččkkoo  oossttrrvvoo..  IIzzddvvaajjaa  ssee  ppoo  pprriirrooddnniimm  

lleeppoottaammaa  ii  ddiivvnniimm  ppllaažžaammaa  kkoojjee  ssuu  ssvviimmaa  ddoossttuuppnnee..  DDoovvoolljjnnoo  jjee  ssaammoo  

ddaa  sseeddnneettee  uu  aauuttoommoobbiill  iillii  nnaa  mmoottoorr  ii  oobbiiđđeettee  oovvaajj  bbiisseerr  EEggeejjsskkoogg  

mmoorraa..  UUžžiivvaajjttee  uu  ggiirroossuu  ii  mmeettaakkssii  nnaa  nneekkoomm  oodd  bbrrooddoovvaa  kkoojjii  ććee  vvaass  

uuppoozznnaattii  ssaa  uuvvaallaammaa  ii  sstteennaammaa  oossttrrvvaa  kkoojjee  jjee  ddoobbiilloo  iimmee  ppoo  TTaassuussuu,,  

FFeenniikkssoovvoomm  ssiinnuu,,  vvoođđii  FFeenniiččaannaa..  LLeeggeennddaa  kkaažžee  ddaa  jjee  TTaassooss  oossttrrvvoo  

SSiirreenn,,  ssmmaarraaggddnnoo  oossttrrvvoo  kkoojjee  ssuu  oonnee  iizzaabbrraallee  ddaa  nnaa  nnjjeeggoovviimm  

sskkrroovviittiimm  mmeessttiimmaa  uužžiivvaajjuu  ppoorreeddeeććii  ssvvoojjuu  ssaa  lleeppoottoomm  oovvoogg  oossttrrvvaa..  

PPrreemmaa  ggrrččkkoojj  mmiittoollooggiijjii,,  oossttrrvvoo  jjee  pprroonnaaššaaoo  TTaassooss,,  jjeeddaann  oodd  ssiinnoovvaa  

kkrraalljjaa  AAggiinnoorraassaa,,  kkoojjii  jjee  vvllaaddaaoo  TTiirroossoomm  uu  AAzziijjii..  PPoo  lleeggeennddii,,  kkaaddaa  jjee  

ZZeevvss  uukkrraaoo  EEuurrooppuu,,  AAggiinnoorraassoovvuu  jjeeddiinnuu  kkććeerrkkuu,,  kkrraalljj  jjee  ppoossllaaoo  nnjjeennaa  

ččeettiirrii  bbrraattaa  ddaa  jjee  ttrraažžee..  SSvvaakkii  oodd  nnjjiihh  jjee  ppuuttoovvaaoo  jjeeddnnoomm  ssttrraannoomm  ssvveettaa,,  

aa  TTaassooss  jjee  oottkkrriioo  oovvoo  oossttrrvvoo  ii  ooččaarraann  nnjjeeggoovvoomm  lleeppoottoomm  ttuu  ssee  nnaassttaanniioo,,  

ppaa  jjee  ppoo  nnjjeemmuu  ii  ddoobbiilloo  iimmee..  

  

ŠŠeettaajjttee  ii  uuddiiššiittee  zzddrraavv  vvaazzdduuhh  oovvoogg  oossttrrvvaa..  PPoosseettiittee  mmeessttoo  PPoottooss  ddaa  ssee  

mmaalloo  rraazzddrrmmaattee  nnooććnniimm  žžiivvoottoomm,,  aakkoo  vvaamm  jjee  ssvvee  pprreevviiššee  mmiirrnnoo..  

  

OOvvoo  oossttrrvvoo  jjee  ooddlliiččnnoo  zzaa  ooddmmoorr  zzaa  ppoorrooddiiccee  ssaa  mmaalloomm  ddeeccoomm,,  kkaaoo  ii  

ssttaarriijjee  kkoojjii  žžeellee  ddaa  ssee  ooppuussttee  ii  zzaabboorraavvee  nnaa  ssvvaakkooddnneevviiccuu..  

  

BBeezz  oobbzziirraa  ddaa  llii  vviiššee  vvoolliittee  TTaassooss  zzaattoo  ššttoo  ggaa  zzoovvuu  ssmmaarraaggddnnoo  oossttrrvvoo  

zzbboogg  mmoorraa  iillii  pplluuttaajjuuććaa  ššuummaa  zzbboogg  bbuujjnnee  vveeggeettaacciijjee,,  kkoo  jjeeddnnoomm  

ppoosseettii  oovvoo  oossttrrvvoo  ssiigguurrnnoo  jjee  ddaa  ććee  ssee  uuvveekk  vvrraaććaattii  iizznnoovvaa  ppoo  mmiirr  ii  

ssppookkoojj  kkoojjii  ssee  oovvddee  mmoogguu  nnaaććii  nnaa  ssvvaakkoomm  kkoorraakkuu..    
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PPuuttuujjttee  ssvveettoomm  llaakkoo,,  ŠŠttiikkllaa  KKaaffaa  KKrraavvaattaa  zznnaa  kkaakkoo!!  
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