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Sziget körbejárása autóbusszal 

 
 
 

Kiemelt látnivalók: 

• Túra egy hagyományos olajbogyógyárban és egy hagyományos borászatban 

• Autóút a sziget északi részén található idilli hegyi falvakon keresztül 

• Hajókirándulás barlangokhoz (fakultatív, személyenként felár ellenében) 

• Látogatás a sziget védőszentjének, Szent Dennisnek a 15. századi kolostorában 
 
A napunkat 09.30 körül kezdjük, miután mindenkit felvettünk az üdülőhelyéről, és 17.00 óra körül térünk vissza. (Az 
üdülőhelytől függően). Zakynthos egy fantasztikus, történelemmel és kultúrával átszőtt sziget, amely nagyon büszke 
számos termékére és helyi kézműves termékére az olajbogyótól, olívaolajtól, édességektől, mézektől, boroktól kezdve 
a csipkékig, szőnyegekig, kerámiáig és még sok másig. 
Az első megállónkban nagyszerű kilátás nyílik a városra Bochaliból, ahol a régi vár található. Bochali a helyiek kedvelt 
helye, különösen esténként, ahol megpihenhetnek és találkozhatnak a barátaikkal. 
A hegyekbe vezető úton meglátogatunk egy olajbogyógyárat. Itt láthatjuk, hogyan készül a híres zákinthiai olívaolaj 
télen. Ezt követően néhány kisebb falun keresztül haladunk tovább, többek között Kampi városán keresztül, ahol 
megállunk, hogy megnézzük a látványos sziklákról nyíló kilátást a kinyújtott Jón-tengerre. Maries egy másik falu, 
amelyet meglátogatunk, ahol állítólag Mária Magdolna megállt a Rómába vezető úton, hogy tiltakozzon Krisztus 
keresztre feszítése ellen, és elkezdte hirdetni a kereszténységet. 

 Megállunk Anafonitriában, és meglátogatjuk a sziget védőszentjének, Szent Dennisnek 
a híres kolostorát. Szent Dennis élete nagy részében, 1622. december 17-én 
bekövetkezett haláláig apátként szolgált itt. Szent Dennis gyógyító erejéről és 
könyörületességéről volt ismert. 1703-ban szentté nyilvánították. Érdemes tudni, hogy a 
kolostort nemrégiben felújították, és 15. századi freskókat tártak fel. A falvakon 
áthaladva lesz egy vásárlási megálló is, ahol megkóstolhatjuk és megvásárolhatjuk a 
különböző helyi termékeket. 
Következő állomásunk a sziget északi részén található barlangok meglátogatása lesz. Itt 
a vendégek fakultatív kirándulást tehetnek a barlangokhoz. Kis csónakok viszik a 
vendégeket a barlangokhoz, amelyek a tenger által erodált üregekkel vannak tele. A 

falakon kék fény tükröződik, ami igazán varázslatossá teszi az élményt, és mindenképpen érdemes megnézni. A 
tengerfenék is olyan színű, mintha drágakövekkel lenne kirakva. Aki nem szeretne a hajókra szállni, az a parton is 
pihenhet, vagy megmártózhat egy kicsit. (A hajókirándulásért személyenként külön díjat kell fizetni). 
Egy ebédszünetet követően a busz átkel északkeletre, és Katastari lenyűgöző fotómegállójához indul, ahonnan kilátás 
nyílik Alykesre és azon túlra. 
Ezután egy pincészet következik, ahol megnézzük, hogyan készül a sziget egyik legnépszerűbb bora. Természetesen 
megkóstolhatják a borokat és meg is vásárolhatják azokat. 
Körutazásunk során számos megállót fogunk felkeresni, és annyi tájat és kultúrát fogunk magunkba szívni, amennyit 
csak tudunk. 
 
Emlékezetes dolgok: 

• A templomok és kolostorok megállóhelyein: kényelmes lábbeli, kényelmes ruházat 

• Fényképezőgép, naptej, fürdőruha és törölköző, ásványvíz 

• Pénz az ételekre, frissítőkre, fakultatív hajókirándulásra és esetleges bevásárlásra 
 
Az ár NEM tartalmazza: 

• Csónakjegy (barlangok) - 6 EUR felnőttenként és 3 EUR gyermekenként 
 
 

Megjegyzés: Az útvonal sorrendjében bekövetkező változások az idegenvezetők belátása szerint történnek 
Lemondást a kirándulás kezdete előtt max. 24 órával fogadunk el 


