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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. Továbbhajózva 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 homokosaprókavicsos tengerparton. (A kikötés és úszás időjárás függvénye).
A visszaút során további pontoknál van lehetőség megmártózni a
tengerben, majd kora délután visszaérkezünk a kikötőbe.

egész napos

-

33 €

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
látványosságot. 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 védett faj,
és Zakynthos leghíresebb „lakói” közé tartozik.

egész napos

-

30 €

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
látványosságot. 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 védett faj,
és Zakynthos leghíresebb „lakói” közé tartozik.

egész napos

-

30 €

Sziget túra

A buszos szigettúra alkalmával megismerhetjük Zakynthos
természeti szépségeit, kultúráját, történelmét és vibráló életritmusát.
Megtekintjük a híres St Dionysios tempolomot, Bochali-t Zakynthos
ereklyéjének nevezett helyét, St Dionysios kolostort. Meglátogatunk
egy működő családi gazdaságot. Madártávlatból megcsodálhatjuk a
Csempész öblöt. Számos érdekességet hallgatunk, próbálhatunk ki.

egész napos

-

33 €

Jeep Safari

A sziget felfedezése jeepekkel. Megcsodálhatjuk Kréta szépségét 4
keréken, pihenőkkel, fürdőzési lehetőséggel, fantasztikus élményekkel.
Egy pihenő alkalmával meglátogatunk egy működő gazdaságot,
ahol helyi termékeket (borokat, oliva olajat). Számos képeslapra
illő fényképet készíthetünk a kirándulás folyamán (angol nyelvű
aszisztencia)

egész napos

-

55 €

VÁLTOZÓ
NAPOKON

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.

