ZAKYNTHOS FAKULTATÍV PROGRAMOK 2019.
Olympia:
Ez a hajós kirándulás a korai órákban indul Zante városának kikötőjéből az olimpiai játékok
születésének helyszínére, ahonnan az olimpiai láng indul négy évente. Ezen a különleges helyszínen
egykoron Zeus Temploma, valamint Hera temploma kapott otthont.
Keri Kaiki:
Agios Sostis kikötőjéből indul a program, ahonnan kb. 3 órás hajótúrát teszünk. Elhajózunk a Keri
barlangokhoz, ahol egy rövid időre megállunk megcsodálni a lefényképezni a természeti jelenséget.
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 teknősöket is láthatunk. A Caretta-Caretta teknős
(álcserepes teknős) védett faj, és Zakynthos leghíresebb „lakói” közé tartozik.
Szigettúra:
Az egész napos túra során megismerkedhetünk a sziget történelmével és kultúrájával. Látogatást
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. Természetesen nem hagyható ki
a hegybe vájt barlangok sem a programból, amelyek a víz erejével keletkeztek. Fakultatív jelleggel
kishajóval közelről is meg lehet tekinteni a barlangokat, 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!
Csempész-öböl:
Varázslatos hajókirándulás a sziget északi részébe. A program során a hajó Krioneri, Tsivili, Alykanas 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 Vatikánhoz tartozik. A
legközelebbi sziget, Kefalonia partjai látszódnak innen. Tovább hajózva 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.
Fontos!
A programra kérjük, hogy mindenképpen vigyenek magukkal: fürdőruhát, sapkát, naptejet,
napszemüveget.

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások
aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint az árakról a helyszínre
érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok
tájékoztató jellegűek.

Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében
tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről minden esetben helyi
képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizettet
részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi
képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat
kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program
változtatására.

