
 
 

VELENCEI UTAZÁS 
                                                                    
Hajózzon óvatosan Kefalonia keleti partjainál, és álljon meg testvérszigetünk, Ithaka partjainál, a gyönyörű 
Polis öbölnél. Álljon meg úszásra és napozásra közvetlenül a 2. századból származó, elsüllyedt ősi város, 
Ierusalim felett. Továbbhajózva a csatornán át elérjük a régi velencei várost, Fiskardót, ahol ebédelhetünk a 
sok régi kúriában, megnézhetjük a gazdagokat és a híres embereket luxushajóikon, vagy kávézhatunk a 
rakparton.  
 
Miután autóbusszal Agia Efimia kikötőjébe szálltunk át, felszállunk az aznapi sétahajónkra, amely körülbelül 
09.45-kor indul. Alig több mint egy órás hajóút után érkezünk meg Polisz kikötőjébe, Ithaka szigetére. Itt a hajó 
egy órára horgonyt vet, és az emberek kiúszhatnak a partra, hogy napozzanak a tengerparton, vagy egyszerűen 
csak ússzanak a tengerben. Itt található az elsüllyedt Ierusalim városa, egy virágzó város, amely a Kr. u. II. 
században épült a Pillicata lejtőire. A Kr. u. 987-ben bekövetkezett, földcsuszamlásokat okozó erős 
földrengések után a város a tengerbe süllyedt, ahol azóta is áll. Napjainkban az óvárost homok és iszap borítja, 
de a házak teteje és falai néhány évtizeddel ezelőttig láthatóak maradtak. 
Innen indulva félórás vitorlázással elérjük a Kefalonia északi csücskében fekvő Fiskardo exkluzív üdülőhelyét 
és lenyűgöző kikötőjét. 
A hajó itt kiköt, így bőven marad szabadidő a város felfedezésére, a nemrégiben feltárt római kori temető 
megtekintésére, a hagyományos görög építészetű, grafikus kis utcácskákban való sétálgatásra, 
szuvenírvásárlásra, és egy kényelmes ebédre a rakparton sorakozó számos régi velencei kúria egyikében. 
Fiskardo a gazdagok és a híresek játszótere, a főszezonban sok luxushajó köt ki itt. Körülbelül 2 órát maradunk 
itt. 
Miután visszatértünk a hajóra, egy pihentető hajókázást élvezhetünk Kefalonia keleti partja mentén, amely 
körülbelül 16.00 órakor visz vissza Agia Efimia városába, ahol az autóbuszok már várnak mindenkit, hogy 
visszavigyenek mindenkit az üdülőhelyére. 
 
Ajánlások: 

• Fényképezőgépek, kényelmes cipő, fürdőruha, naptej, törölköző és költőpénz 
 
Az ár tartalmazza: 

• Buszos transzfer és hajójegyek 
 
Az ár NEM tartalmazza: 

• Ebéd és frissítők 
 
 
 


