
KEFALÓNIA 
Egész napos kirándulás 

Kiemelt pontok:  

• Kefalonia szigetének védőszentje, Szent Gerasszimosz kolostorának megtekintése 

• Túra a Drogarati-barlang körül  

• Hajókirándulás a Melissani-tóhoz és barlanghoz  

• Nézze meg Kefalonia fővárosának, Argostolinak a nevezetességeit 

A vendégeket felveszik az üdülőhelyükről, hogy a kikötőből csatlakozhassanak a hajóhoz.  

Szent György vára a 17. század végéig Kefalónia fővárosa volt. A 12. században a bizánciak kezdték el a 
munkálatokat, de a velenceiek voltak azok, akik a várnak a mai kinézetét adták. A Szent György-kastély egészen 
a napóleoni háborúkig Kefalónia fővárosa maradt. A pletykák szerint még alagutak is voltak, amelyek egykor a 
várat a mintegy 5 km-re lévő Argostolival kötötték össze. Ezek természetesen az 1953-as földrengés során 
összeomlottak!  

 Első megállónk a sziget védőszentjének, Szent Gerasszimosznak a kolostora lesz. Szent Gerasszimosz arról volt 
ismert, hogy csodatévő képességei révén mentális betegségben szenvedő embereket gyógyított. A kolostor 
Kefalónia egyik legszentebb zarándokhelyének számít, és az impozáns Ainos-hegy alatt található. Ma a kolostort 
felújították, és egy impozáns épület, újonnan épített templommal.  

Ezután a Sami külterületén található, lenyűgöző Drogarati-barlanghoz látogatunk 
el, amely szép cseppkövekkel és sztalagmitokkal rendelkezik. A szakértők becslése szerint a barlang körülbelül 
150 millió éves. Az 1953-as földrengésből egy természetes erkélyt alakítottak ki, amely egy körülbelül 100 
négyzetméteres teremre néz, így akár 500 fős koncertek megtartására is alkalmas. (30 perces megálló).  

Tovább utazás a Melissani tóhoz és barlanghoz. Fedezze fel csónakkal a barlang cseppköveit, amelyek több mint 
20 000 évesek. Egy tetőbeomlást követően lenyűgöző látvány tárult elénk, amely a víz színeit a barlang falain 
visszatükröződik. A tó homokpartján fontos régészeti leleteket is találtak, az egyik a nimfa Melissanthe figurája, 
akiről a barlang a nevét kapta, a másik pedig Pán isten agyagfigurája. (30/40 perces megálló).  

Ebéd Aghia Efimia városában lesz - az 1953-as földrengés előtt a sziget egyik fontos kereskedelmi központja volt, 
pompás házakkal, ezeket a franciák segítségével építették újjá. Ma egy csodálatos városka, kis kikötővel. Itt lesz 
időnk ebédelni, sétálni, vagy ha úszni szeretnénk, akkor van egy kis strand is. Ebéd után a Myrtos-öböl, Kefalónia 
egyik híres strandja felé autózunk, ahol fotóstopot tartunk.  

Végül ellátogatunk Argostoliba, Kefalonia fővárosába, ahol frissítőt fogyaszthat, pihenhet a téren, vagy sétálhat és felfedezheti a környéket 
mielőtt újra felszállnánk az autóbuszra, hogy megkezdjük a visszautat a kikötőbe.  

A hajó 17.30-kor indul és kb. 19.00-kor érkezik vissza Zakynthosra. Ezután visszaszállítják Önöket szálláshelyükre.  

Emlékezetes dolgok:  

• 118 lépcső a Drogarati-barlangnál, ahonnan lefelé, majd természetesen felfelé kell sétálni, ezért kényelmes cipőben kell jönni 

• Fürdőruha, törölköző, kalap, naptej és pénz 

• A túra előtt váltson pénzt, mivel útközben nincs pénzváltó  

Az ár tartalmazza: 

• Hajójegyek oda-vissza  

• Transzfer az üdülőhelyekre/az üdülőhelyekről  

• Túrakísérő 

Az ár NEM tartalmazza: 

• Ebéd  

• Drogarati-barlang és Melissani-tó belépőjegyek  

• Drogarati barlang belépődíj 4 EUR és Melissani tó belépődíj 6 EUR (az árak változhatnak) 

A lemondásokat a kirándulás kezdete előtt max. 24 órával fogadjuk el. 

Megjegyzés: az útvonal sorrendje az idegenvezető döntése alapján változhat 

 

  

 


