
 
 

OFF ROAD ZAKYNTHOS JEEP SAFARI 
A felfedezés élménye 

 
 
Kiemelt látnivalók: 

• Fedezze fel a sziget északi részén található hegyi falvakat 

• Élvezze a lélegzetelállító kilátást a sziget egész területén 

• A nap végén hűsöljön le egy fürdőzéssel 
 
Nincs is jobb módja annak, hogy megismerje Zakynthos rejtett részeit, mintha csatlakozik dzsipszafarinkhoz. 
Az Ön dzsipvezetője/ sofőrje egy zárt, légkondicionált dzsippel veszi fel Önt az üdülőhelyéről, és elviszi Önt egy 
felfedezőútra. Útközben számos látnivaló és festői megálló lesz, és számos nagyszerű tényt tudhat meg a szigetről. Az 
első megálló Kiliomenos faluban lesz, majd elhaladunk a 17. században alapított Yperagathos kolostor mellett. 
Az útvonal továbbra is buja tájakon fekvő hegyvidéki falvak mellett vezet, valamint a Vrachionas-hegységbe is eljutunk. 
Feltétlenül legyen készenlétben a fényképezőgép, amikor megállunk a sziget legmagasabb pontján, ahonnan 
lélegzetelállító kilátás nyílik egész Zakynthosra. 
A nap folyamán a dzsipek megállnak az egyik hegyi faluban, ahol egy helyi tavernában ebédelhetnek (az ár nem 
tartalmazza). Ebéd után tovább utazunk a hegyi falvakon keresztül, és meglátogatjuk az 1535-ben alapított Szent 
György Krimnon kolostort. 
Következő látogatásunk során a híres hajóroncsot tekintjük meg a fenti kilátópontról. 
A sziget legészakibb része felé haladva a vendégeknek lehetőségük lesz egy fakultatív hajókiránduláson részt venni a 
Kék barlangok megtekintésére (az ár nem tartalmazza). Azok a vendégek, akik nem kívánnak részt venni a 
hajókiránduláson, Makris Gialos strandjához utaznak, ahol lehetőségük lesz megállni fürdeni, ezért ne felejtsék el a 
fürdőruhájukat. A hajókirándulás/ úszás kb. 45 percig tart. 
A hajókirándulás és az úszás után minden vendég újra találkozik, és a nap utolsó állomásához, a Therianos Biofarmhoz 
utazunk, ahol lehetőségük lesz néhány helyi termék megvásárlására. 
A dzsipszafari egy nagyszerű szórakoztató nap, amit nem szabad kihagyni. Visszatérés az üdülőhelyre körülbelül 16.30-
17.00 óra között. 
 
Emlékeztető dolgok:  

• A helyek száma korlátozott 

• Viseljen kényelmes lábbelit 

• Megfelelő ruházat az esetleges templomi és kolostori megállókhoz 

• Fényképezőgép, naptej, ásványvíz, fürdőruha és törölköző 

• Pénz a frissítőkre, étkezésre és esetleges bevásárlásra 
 
Az ár NEM tartalmazza: 

• Ebéd és frissítők 

• Jegyek a hajókirándulásra a Kék barlangokhoz (10 EUR/ felnőtt és 5 EUR/ 
gyermek) 

 
 

Nem ajánlott kisgyermekeknek, terhes nőknek, idős és gyengélkedő vagy fogyatékkal élő ügyfeleknek 
 

 
 

Megjegyzés: Az útvonaltervben bekövetkező változások a vezető belátása szerint történnek. 
Lemondást a kirándulás kezdete előtt max. 24 órával fogadunk el. 


