Sziget örömei
Ez a buszkirándulás remek lehetőség a sziget bejárására. Első megállónk az elképesztő Myrtos strandnál lesz, ahol
lefényképezhetjük a kilátást a világ egyik legszebb tengerparti panorámájánál a Myrtos öböl felett. Látogatást teszünk Assos
falucskájában és megtekintjük az itt található erődítményt. Elfogyaszthatunk egy hagyományos görög ebédet Agia Efimia
halászkikötőjénél (az ár nem tartalmazza), mely a Corelli kapitány mandolinja c. film forgatási helyszínéül szolgált. Ellátogatunk a
Drogarati cseppkőbarlangba, és a furcsa geológiai jelenségről nevezetes Melissani barlangtóhoz. (Opcionális program, a belépők
külön fizetendők). Meglátogatjuk a sziget védőszentjének, Szt. Geraszimosnak sírját és barlangját, majd napunk befejezéséül egy
borkóstolón veszünk részt Kefalonia legkíválóbb borászatban, ahol megkóstoljuk a híres kefalóniai borokat.

Ithaka, Odüsszeusz szigete, esti hajókázás
Elhajókázunk a legendás Homérosz Odüsszeuszának szigetére, mely egyben Kefalonia testvér szigete. A kirándulás Skala
kikötőjéből indul. a vadregényes szépségű Ithakáig. Ott elsőként a Gidaki öbölnél állunk meg, ahol lehetőség van fürdőzésre a
hajóról. Ezt követően rövid hajóúttal elérjük Vathit a sziget fővárosát, ahol kikötünk és elmehetünk vásárolni, vagy megpihenni görög
módra egy kávéval vagy édességgel. További hajókázás után kikötünk Kioniban, egy varázslatos kis halászfaluban, ahol vacsorára,
újabb sétára, vásárlásra van lehetőség, melyet követően visszahajókázunk Skalaba a romantikus csillagos ég alatt.

Kefalonia part menti hajókázás
A kirándulás Skala kikötőjéből indul, mely során felfedezzük a Földközi tenger legcsodálatosabb partszakaszait. Első megállónk
Sami-ban lesz, ahol a tengerpart mellett lehetőség nyílik egy finom kávé elfogyasztására. Meglátogatjuk Fiskardo kozmopolita
kikötővárosát, az apró halászfalu az egyetlen település, amely a 1953-as földrengést követően szinte teljesen épségben maradt.
Hírességek, és az „elit” kedvelt találkahelye, kikötője mindig tele van yachtokkal. Itt elfogyaszthatunk egy finom ebédet (az ár nem
tartalmazza). A kirándulás két fürdőzésre alkalmas megállót is tartalmaz a Koutsoupia és a St. Sofia strandon.

Tengerparti BBQ, hajókirándulás
Argostoli kikötőjétől hajózás az üvegfenekű hajóval, mely kiváló alkalom, hogy betekintést nyerjünk a tenger alatti életbe, Makis
kapitánnyal és legénységével. A hajón levő snorkel búvárfelszerelés használatával felfedezhetjük a tenger mélyét, vagy
lemerülhetünk a leggyorsabb búvárnak járó üveg pezsgőért, strandon játékokat játszhatunk vagy akár csak pihenhetünk és
napfürdőzhetünk. Figyeljük a delfineket! Görög souvlaki, görögsaláta és bor az árban.

Zakynthos hajókirándulás
Nagyszerű lehetőség a szomszédos Zakynthos szigetének és egyben Görögország egyik leghíresebb látnivalójának, a Navaggio
öbölben található hajóroncs meglátogatására. A kirándulás Skala kikötőjéből indul, hajókázás a Navaggio öböl eléréséig. Ezt
követően fürdőzés a hajóról a türkizkék tengerben a napsugarakat gyönyörűen visszatükröző Kék-barlangoknál. Tovább hajókázás
Zakynthos partjai mentén, újabb fürdő megálló és egyben ebédre lehetőség Alykanas kikötőjében, majd visszaindulás Kefalóniára
(az ebéd árát nem tartalmazza).
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2018 Fakultatív kirándulások
Kirándulás
Nap
FELNŐTT
GYERMEK 2-12 év között
Minimum létszám

SZIGETTÚRA
Buszkirándulás
KEDD
40,00
26,00
19 fő

ITHAKA
Hajókirándulás
SZERDA
Skala
51,00
40,00
33,00
22,00
busz 19 fő/hajó 30 fő

BELÉPŐK: MELISSANI LAKE: Felnőtt 6.00€. Gyermek 6-12 év között: 4.00€
DROGARATI BARLANG:- Felnőtt: 4.00€. Gyermek 6-12 év között 3.00€
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KEFALONIA
Hajókirándulás
CSÜTÖRTÖK
51,00
33,00
busz 19 fő

BBQ
Hajókirándulás
PÉNTEK
Skala
40,00
22,00

62,00
45,00
19 fő

Arg.Port
50,00
35,00

ZAKYNTHOS
Hajókirándulás
SZERDA
Csak Skala
40
22
/

