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Szigettúra
Az egésznapos buszos szigettúra alkalmával megismerhetjük Zakynthos természeti szépségeit,
kultúráját, történelmét és vibráló életritmusát. Felutazunk Bochali területére, amelyet Zakynthos
ereklyéjének is neveznek és itt felkeressük a sziget egyik legszebb kilátást nyújtó kilátópontját. Ezt
követően meglátogatunk egy működő családi gazdaságot, a Therianos biofarmot. Madártávlatból
megcsodálhatjuk a Csempész-öblöt, és lehetőség nyílik csodálatos panoráma képeket készíteni. Tovább
folytatjuk utunkat Anafonitria tradicionális falujába, ahol megtekintjük a sziget védőszentjének
kolostorát, a Szent Dionüsziosz kolostort. Útközben lehetőségünk lesz megkóstolni a helyi termékeket,
mint például a mézet, a gyógynövényeket és a helyi édességeket. Az ebédet egy görög tavernában
fogyaszthatjuk el, ahol belekóstolhatunk a zakynthosi konyha specialitásaiba. Meglátogatjuk a 2000
éves olajfát, amelyet Exo Chora falu közepén csodálhatunk meg, majd a zöldellő dombok között
haladva eljutunk Keri festői kis halászkikötőjébe, ahol szabadidőnkben kellemes sétát téve élvezhetjük
a kilátást. Lithakia falujába meglátogatjuk az olajsajtolót, és mindent megtudunk az olajgyártásról,
valamint az olívaolaj előállításáról, ami bájos befejezése ennek a varázslatos túrának.
Az ebédet az ár nem tartalmazza!
Tervezett indulási napok: később, magyar nyelven

Ár: 33 €

Keri – Kaiki Teknősles
Félnapos kaland minden korosztály számára!
Autóbusszal érkezünk Limanakiba, Agios Sostis kikötőjébe, ahol a "Kaiki" – “régi halászhajó” fedélzetén
a Marathonisi-sziget irányába a híres Caretta-Caretta tengeri teknősök keresésére indulunk, amelyek
egy éves korukra akár méteres hosszúságot is elérhetik. A Marathonisi-szigetnél fürdőzésre is van
lehetőség, mielőtt tovább hajóznánk a Keri-barlangokhoz. Körülbelül 13 órakkor ér véget a programunk.
Az étkezést nem tartalmazza az ár! Ne felejtsék el magukkal hozni a fényképezőgépet, naptejet, kalapot és a
vízicipőt.

Tervezett indulási napok: csütörtök, szombat: magyar nyelven

Ár: 30 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon
feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát
partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen,
helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Navagio – öböl
Az egésznapos kirándulás során Zakynthos kikötőjéből indulva végig hajózunk a nyugati parton egészen
Skinari-ig, a sziget legészakibb pontjáig, amelyet a világítótorony jelöl. Elhaladunk Tsilivi, Alykes,
Alykanas és Katastari üdülőhelyek mellett, megállunk fürdeni Agios Nikolaos kikötőjénél, a kék
barlangoknál, melyek a tenger türkizkék színéről kapták a nevüket. A közelben egy teknős alakú sziget
található, amely hivatalosan a Vatikánhoz tartozik. A legközelebbi sziget, Kefalónia partjai látszódnak
innen, valamint a Földközi-tenger egyik legmélyebb pontja is itt található, kb. 4500 méter mély víz.
Elhaladva a Skinari-fok mellett elérjük a csempész öblöt, ahol a híres és legtöbbet fényképezett
hajóroncs egy gyönyörű, kis fehér strandon fekszik, amelyet meredek fehér sziklák vesznek körül és a
víz árnyalatai a türkizkéktől a világoskékig minden színben pompáznak. A kikötést követően lehetőség
nyílik fürdőzésre a homokos-aprókavicsos tengerparton. Az öböl látogatás után kényelmesen
visszahajózunk a Skinari-fok mentén, és további 2-3 fürdési megállót tartunk, pl. a Xingia- öbölben
(kénforrások), amely különleges élményt nyújt.
Az étkezést nem tartalmazza az ár! A kikötés és úszás időjárás függvénye.

Tervezett indulási napok: hétfőn magyar nyelven

Ár: 33 €

4 x 4 Safari
Fedezze fel a szigetet egy jeep szafari túrán, mely alkalmával megismerhetjük Zakynthos természeti
szépségeit, kultúráját, történelmét és vibráló életritmusát. Agalast, Kiliomenot, Iperagakost, Louhat és
Gyrit, valamint a Vrachionas-hegység környéke csak néhány a csodálatos helyek közül, melyet érintünk
a nap során. Tartunk egy rövid fotómegállót a sziget legmagasabb pontján, ahonnan élvezhetjük a
lélegzetelállító kilátást Zakynthosra. A Therianos farm látogatásakor lehetőségük lesz arra, hogy
megkóstoljunk helyi termékeket, például a bort és az olívaolajat. A Kampi régióban megállunk egy jól
megérdemelt ebédre. Ezt követően, a sziget északi része felé vezető úton az utolsó megállónk Makris
Gialos lesz. A napot itt egy frissítő fürdőzéssel zárhatjuk.
Az ár tartalmazza a transzfert és az angolul beszélő asszisztenciát. Az ellátást és a belépőket az ár nem tartalmazza!
Tervezett indulási napok: naponta, angol nyelven

Ár: 62 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon
feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát
partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen,
helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050

