
HAJÓRONCS HAJÓKÁZÁS (EGÉSZ NAPOS) 
Csodálatos tengerparti látnivalók 

 
 
Kiemelt események: 

• Látogatás a világhírű "Panayiotis" hajóroncshoz 

• Úszás a Smugglers Cove kristálytiszta vizében 

• Tekintse meg a jól ismert Kék barlangokat 
 
Önt felveszik és Zante város fő kikötőjébe szállítják, ahol csatlakozik a sétahajóhoz, 
hogy egy felejthetetlen élményt szerezzen a sziget északi részéhez és vissza. 
A fedélzeten idegenvezető/kísérő lesz. A személyzet barátságos és professzionális, jó 
színvonalú szolgáltatást nyújt. 
A hajó elhalad Krioneri lakónegyede, Tsilivi, Alykanas és Alykes üdülőterületei mellett, 
egészen Skinariig, a sziget legészakibb részéig, ahol a világítótorony látható. 
Skinarinál, Agios Nicholas kikötője mellett található egy teknősbéka alakú kis sziget 
is, amely hivatalosan a Vatikánhoz tartozik, mivel a 18. században nem adták át 
Görögországnak a többi Jón-szigettel együtt. Innen látható legközelebbi 
szomszédunk, Kefalónia. 
Tovább haladva a hajó meglehetősen közel hajózik az 1897-ben felfedezett híres Kék 
barlangokhoz. Nevüket a víz színéről kapták, amely az akvamarin és a türkizkék 
keveréke. Ezen a területen található a Földközi-tenger legmélyebb része is, az 

úgynevezett Ionysos-kút, amely körülbelül 4500 méter mély. 
Irány a Csempész-öböl, ahol a "Panayiotis" hajó roncsa látható, és egy megálló a 
csodálatos kék vízben való fürdőzésre. Azok az erős úszók, akik a parton szeretnének 
úszni, a kapitány engedélyével megtehetik, mivel nincs kikötő. A strand nem homokos, 
hanem apró fehér kavicsos. A Csempész-öböl csak a tengeren keresztül közelíthető meg. 
(A kikötés és a fürdés időjárás függvényében lehetséges).  
A hajó visszafordul és körbejárja az északi partot, és a kapitány a délután folyamán további 
fürdőzési megálló(ka)t tart, mielőtt 16.00 óra körül visszaérkezik a város kikötőjébe. 
 
Emlékeztető dolgok: 

• A fedélzeten lévő snack bárban frissítőket fogyaszthatunk 

• Fürdőruha, törölköző, naptej, sapka, fényképezőgép 

• Fürdőcipő javasolt, mivel a kavicsos a strand 

• Étel és ital NEM tartalmazza az ár 

• Vigyen magával pénzt 
 
 
 
Meg kell jegyezni, hogy a hajóroncsnál való megállás az időjárás függvénye, és a kapitány a vendégek biztonságáról 

gondoskodik, a vendégek biztonsága a legfőbb prioritás. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a kapitány belátása szerint változhat a turnus. A kikötői rendőrség előírásai miatt a nem 

úszók partra szállítása kis csónakokkal egyik úszásmegállónál sem lehetséges. 
Lemondást a kirándulás kezdete előtt max. 24 órával fogadunk el. 


