
 

 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 
VITORLÁZÁS  

A program során vitorlás hajóval járjuk be a környező öblöket. Kelet felé indulva elhaladunk 

Vassilikos gyönyörű zöldellő vidéke mentén, Keri irányába, amely a Lagana öböl legvége. Kerinél 

megcsodálhatjuk a kék barlangokat, megmártózhatunk a kristálytiszta tengerben vagy evezős 

csónakkal fedezhetjük fel a barlangokat közelebbről. Ebédelési lehetőség egy görög taverná-

ban. Megfelelő időjárási körülmények esetén kihajózunk a Laganas öbölbe és kikötünk a lakat-

lan Marathonissi sziget előtt, ahol ismét megmártózhatunk a habokban.  

 

KERI KAIKI  

Agios Sostis kikötőjéből indul a program, ahonnan kb. 3 órás hajótúrát teszünk. Elhajózunk a 

Keri barlangokhoz, ahol egy rövid időre megállunk megcsodálni és lefényképezni a gyönyörű 

természeti látványosségot. Innen a Marathonissi szigethez hajózunk tovább, amely a Laganas 

öbölben található. A lakatlan szigetnek páratlan egzotikus hangulata van. A szigetnél rövid időre 

kiköt a hajó, és megmártózhatunk a kristálytiszta vízben. A Laganas öbölben hajókázva teknő-

söket is láthatunk. A caretta-caretta teknős védett faj, és Zakynthos leghíresebb „lakói” közé 

tartozik.  

 

JEEP SAFARI  

A legmegfelelőbb egész napos program arra, hogy felfedezzük Zakynthos rejtett zugait! A túra 

során több ponton is megállunk, ahol megismerkedhetünk a sziget történelmével, kultúrájával, 

templomokról, kolostorokról kapunk bővebb információt. Érintett települések: Agalas Kili-

omeno, Iperagakos, Louha, Gyri. A Vrachiona hegység útjain felkaptatva a sziget legmagasabb 

pontján találjuk magunkat, ahonnan lélegzetelállító látvány tárul elénk. Az ebédet Kampi vá-

rosában fogyasztjuk el, majd ebéd után továbbállunk Anafonitria felé, ahol tradicionális görög 

portékákat vásárolhatunk. A nap végén a túra Makris Gialos-on végződik, fürdőzési lehetőség-

gel egybekötve.  

 

CSEMPÉSZ-ÖBÖL  

Varázslatos hajókirándulás a sziget északi részébe. A program során a hajó Krioneri, Tsivili, Aly-

kanas és Alikes partjai mentén halad egészen Skinari-ig, a sziget legészakibb pontjáig, amelyet 

a világítótorony jelöl. A közelben egy teknős alakú sziget található, amely hivatalosan a Vati-

kánhoz tartozik. A legközelebbi sziget, Kefalonia partjai látszódnak innen. Továbbhajózva 

Z A K Y N T H O S  



 

elhaladunk a kék barlangok mellett, amely a tenger türkizkék színéről kapta a nevét. A Földközi-

tenger egyik legmélyebb pontja is itt található, kb. 4500 méter mély a víz. A Csempész-öbölbe 

megérkezve lehetőség van fürdőzésre a homokos-aprókavicsos tengerparton. (A kikötés és 

úszás időjárás függvénye). A visszaút során további pontoknál van lehetőség megmártózni a 

tengerben, majd kora délután visszaérkezünk a kikötőbe.  

 

SZIGETTÚRA  

Az egész napos túra során megismerkedhetünk a sziget történelmével és kultúrájával. Látoga-

tást teszünk Macherado-ra, ahol az Agia Mavra templomot tekintjük meg, amely a sziget egyik 

leghíresebb temploma. Ellátogatunk egy olíva gyárba, ahol megismerkedhetünk a híres görög 

olívaolaj készítésével. Kampi falujából a gyönyörű tájban gyönyörködhetünk a sziklák felett. Ter-

mészetesen nem hagyhatóak ki a hegybe vájt barlangok sem a programból, amelyek a víz ere-

jével keletkeztek. Fakultatív lehetőségként kishajóval közelről is meg lehet tekinteni a barlan-

gokat, ahol a tenger gyönyörű kék színe varázslatosan visszatükröződik a falakon. A szigettúra 

része Anafonitria, ahol a Szt. Dennis apátság áll, majd Katastari, ahonnan gyönyörű fényképeket 

készíthetünk. Tartalmas, élmény dús program, amelyet mindenkinek ajánlunk.  

 

ZAKYNTHOS VÁROSNÉZÉS  

A városnézés során ellátogatunk Agia Marina településre, megtekinthetjük a Természeti Múze-

umot, ahol Zakynthos egyedülálló természeti képződményeit és maradványait csodálhatjuk 

meg. A program második állomása Kalithea-ban a Therianos Farm, amely egy tradicionális gö-

rög agrárgazdálkodással foglalkozó család gazdasága, ahol turisztikai jelleggel megcsodálhatjuk 

a helyi gyümölcsöket, szőlészetet, gyümölcsfákat, virágokat, kóstolási és vásárlási lehetőséggel 

egybekötve. Zante város rövid panorámafotózása után megérkezünk Zakynthos városába, ahol 

estig szabadprogram keretében lehetőség van meglátogatni a Szent Dennis templomot, vásá-

rolgatni vagy megkóstolni a helyi ételeket, italokat. Késő este érkezünk vissza a szállodába.  

 

GÖRÖG EST  

Egy felejthetetlen este, amelyet az ételek, a borok, a tánc és a mulatság tesznek emlékezetessé. 

Az esti órákban érkezünk egy hagyományos helyi faluba. Az este folyamán tradicionális görög 

ételeket szolgálnak fel, amelyekhez többféle helyi bort kóstolhatunk meg. A szórakozásról ze-

nekar és görög táncosok gondoskodnak, a táncba természetesen be is lehet csatlakozni az este 

folyamán, amely aztán egy közös önfeledt görög táncestbe torkollik. 

 


