
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ   
 

Το «Miramare», σε περιβάλλον από πεύκα και πλατάνια, είναι ένα από τα πιο όμορφα 
ξενοδοχεία στη Θάσο. Βρίσκεται στην περιοχή της Σκάλας Ποταμιάς στη Χρυσή Αμμουδιά, κάτω 
υπό το βλέμμα του το βουνό «Υψάριο» ύψος 1200 m.  
Με τη δροσιά του δάσους και η μυρωδιά του, είναι έτοιμο να προσφέρει απόλαυση κατά τη 
διάρκεια των διακοπών σας στη Θάσο.  
Βρίσκεται μόλις 120 μέτρα από την αμμουδιά που αγκαλιάζεται από το γαλάζιο της θάλασσας  
και την νυχτερινή ζωή με μπαρ όπου κάθε βράδυ μπορεί να είναι μια νέα εμπειρία. 
Ελπίζουμε να απολαύσετε μια άνετη διαμονή, σε αυτό το μαγευτικό νησί του Αιγαίου, σε ένα 
από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Θάσου. 
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
 
Κατηγορία:    3 αστέρια 
Τύπος:    Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία:    Θάσου, Σκάλα Ποταμιά (Χρυσή Αμμουδιά) 
Τιμές:     50-150€ 
Σύνολο Δωμάτια:   28 
Αποστάσεις:    120 μ. από την παραλία της Σκάλας Ποταμιάς, 
                         100μ. από το  Κέντρο Σκάλα Ποταμιάς,  
                        13 χιλιόμετρα από το λιμάνι (Θάσος), 
                       33 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Καβάλας. 
Εγκαταστάσεις:  πισίνα, παρκινγκ, εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο 
Μήνες Λειτουργιάς:  Μάιο-Οκτώβριο  
Γεύματα:    Πρωινό 
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

Το ξενοδοχείο Miramare σας καλωσορίζει για διαμονή στη Θάσο, προσφέροντας ζεστά δωμάτια 
ντυμένα με τα καλά τους, γεμάτα με τα χρώματα του δάσους και του καλοκαιριού έτοιμα να σας 
φιλοξενήσουν.  

Υπάρχουν τρείς κατηγορίες δωματίων: μονόκλινα, δίκλινα και σουίτες. 
Επίσης υπαρχή η δυνατότητα ενός έξτρα κρεβατιού η παρκοκρέβατο.  
 
- Για την άνετη και ποιοτική διαμονή στη Θάσο, όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου μας παρέχουν: 
δορυφορική τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, ψυγείο, μεγεθυντικός καθρέφτης,  βραστήρας 
νερού, σεσουάρ μαλλιών, ζυγαριά μπάνιου, σετ σιδερώματος, επιλογή μαξιλαριών, ντους ή 
μπανιερά, καθώς και ιδιωτικό μπαλκόνι.  
 
- Το ξενοδοχείο παρέχει επίσης ρεσεψιόν με 16ωρη λειτουργία και καθιστικό, χρηματοκιβώτια, 
φαξ και σέρβις ταχυμεταφοράς , κλήσεις αφύπνισης, ταξί σέρβις,  ενοικίαση φορητών 
υπολογιστών, συναλλαγή χρημάτων, αποθήκευση αποσκευών, γρήγορη αναχώρηση, 
πληροφορίες του νησιού και εκδρομών. 
 
- Ασύρματο διαδίκτυο σε όλο το ξενοδοχειακό χώρο, καθαριστήριο, δυνατότητα πρωινού νωρίς 
το πρωί, εξυπηρέτηση δωματίων (9:00- 21:00) όπως και παροχή πρωινού.   

Επιλέξτε μας για τη διαμονή σας στη Θάσο, κάντε κράτηση στον τύπο δωματίου που σάς 
ταιριάζει και απολαύστε τις διακοπές σας στο καταπράσινο νησί μας . 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Εστιατόριο & Μπαρ στη Θάσο 
Το Miramare αποτελεί ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ποταμιά . 
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Miramare έχει θέα τον καταπράσινο κήπο και σας περιμένει για 
ένα πλούσιο πρωινό μπουφέ για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. 
Επίσης διαθέτει ένα πολύ όμορφο μπαρ, με θέα τη θάλασσα, καθώς υπαρχή η δυνατότητα της 
χαλάρωσης με ένα βιβλίο, η να το χρησιμοποιείτε για την χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως 
και για αμερικανικό μπιλιάρδο. Ενας χώρος αντάμωσης με τηλεόραση και σαλόνια, σας καλεί να 
απολαύσετε το αγαπημένο σας ποτό και τα δροσιστικά cocktails κάνοντας τις στιγμές σας 
μοναδικές. 

Πισίνα 
Το ξενοδοχείο Miramare διαθέτει ιδιωτικό χώρο με μια μεγάλη πισινά για μεγάλους αλλά και 
παιδιά, με ξύλινες γέφυρες, ξαπλώστρες, ομπρέλες και τραπέζια με παγκάκια και σας περιμένει 
να δροσιστείτε στο γάργαρο νερό της. Το pool bar είναι έτοιμο να σας ξεδιψάσει με κοκτέιλ, 
καφέ ή ότι τραβάει η όρεξη σας, με παρέα μουσικές από όλο τον κόσμο. 
 
Γυμναστήριο  
Στο υπόγειο του Ξενοδοχείου θα βρείτε μια μικρή, καλά  εξοπλισμένη αίθουσα γυμναστικής. Για 
την δυναμώσει και την διασκέδαση, σας περιμένει ποδήλατο, κωπηλατικό, ελλειπτικό, 
διάδρομος, πολύόργανο, αλτήρες και διάφορα άλλα όργανα.   
Μπορείτε να βρείτε τραπέζι ping pong στο κήπο στο κτίσμα δίπλα από το σιντριβάνι. 
Στο μπαρ, στο δεύτερο όροφο, θα βρείτε το μπιλιάρδο.    
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