
 
 

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 egy nyitott tetejű 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. A 
túra Kiliomenos falun keresztül vezet majd. Ezután a dzsipek folytatják útjukat a buja tájakon fekvő hegyi falvak körül. 
Átutaznak a hagyományos Louxa falun, és megállnak Giri faluban is, mindkettőt gyakorlatilag érintetlenül hagyta a 
modern élet. 
Ezt követi a Vrachionas-hegységbe vezető út. Készítsék elő a fényképezőgépüket, amikor megállnak a sziget 
legmagasabb pontján, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik egész Zakynthosra. 
Megállunk az egyik faluban, ahol egy helyi tavernában ebédelhet (az ár nem tartalmazza). 
Az útvonal ezután a híres Hajóroncs-kilátóhoz vezet, ahol a magasból láthatja a "Panayiotis" nevű hajót. A következő 
megálló az 1535-ben alapított Szent Georgios Krimnon kolostor meglátogatása lesz. 
Ezután Anafonitria falu felé veszi az irányt, ahol lehetőség lesz egy kis borkóstolásra és más helyi termékek kóstolására. 
A nap utolsó állomásán lehetőségük lesz egy pihentető fürdőzéssel hűsölni a sziget számos strandjának egyikén. 
A dzsipszafari egy nagyszerű szórakozás, amelyet nem szabad kihagyni. 
Visszatérés az üdülőhelyre körülbelül 16.00 óra körül. 
 
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. 

 


