Ízek , imák, szerelmek....most biztosan megelevenedik előtettek Julia Roberts alakítása...a helyszín ugyan
más, de az érzés hasonlóan magával ragadó, ha Tori (Saint Irini), közismertebb nevén Santorini szigetére
látszik felsejleni előttünk. Számtalan kérdés érkezik hozzánk, Santorinivel kapcsolatban , melyre most
megpróbálok kielégítő választ adni számotokra.
Nos Santorini...Kiknek és hogyan ajánlom....egy személyes élményt osztanék meg veletek. Úgy két évvel ezelőtt
fogtam magam, bepakoltam a hátizsákom szezon után, és egy hónapig jártam Görögország csipkézett partjait
és szigeteit. Először Zakinthos szigete akadt az utamba, igaz Kefalóniát csábítóbbnak tartottam, de a "szerelem
érintése" ott is magával ragadott. Október lehetett, kezdett elcsendesülni a sziget, kora hajnal és vártam az
athéni gépre, hogy aztán onnan Santorini álomszigetére repülhessek. Kicsit fájt a szívem, az alatt a kevés idő
alatt, amit Zantén töltöttem, a szívembe zártam és barátokra leltem, magammal cipelve egy régi szerelem
darabkáit egészen Santoriniig. 4 nap, önfeledt kikapcsolódás várt volna rám, amiből igazság szerint 2 napot az
ágyban töltve önsajnálatba merülve tettem meg. No azért, nem ennyi volt Tori, a másik két napban bejártam
gyalog majdnem az egész szigetet, hajókáztam, igyekeztem felfedezni minden egyes zúgott, de még így sem
jött az a nagy bumm. Vártam a következő találkozásunkat, amikor egy újult lelkivilággal nézhetek a szigetre. A
tanúság az, hogy Tori akkor legélvezhetőbb, ha társad akad ehhez az úthoz, egy hátizsákos turistának egyedül,
teljesen más élményt nyújt, mint annak, aki a párjával megy oda romantikázni, vagy egy esküvőre látogat el,
netalán a barátaival, vagy épp dolgozni megy. Fira és Oia az Fira és Oia, viszont a sziget legszebb és
legautentikusabb része, pont az amire időt kell szánni, a másik oldal, az amire nem elég egy nap....illetve
elég...ha nem az odatartó hajóúttal telik....de persze egyszer egy életben látni kell ...a szigetnek a
gasztronómiája, kultúrája, titokzatos múltja, ami hozzátenném lenyűgöző legalábbis számomra...kicsit túl kell
látni az agyonretusált képeslapokon....és azoknak akik az hiszik Tori csak álom, mert méregdrága oda elutazni,
annak szeretném bebizonyítani, hogy sokkal inkább elérhető , mint hinnétek.
Akár velünk tartotok, akár más megoldást választotok, a lehetőség adott.
A tavalyi évben és nem véletlenül beszélek az előző szezon tapasztalatairól, hisz minden szezon más és más.
Irodánknál magyar nyelven csütörtöki napon volt elérhető Santorini egy illetve két napos kirándulás, egyéb
nyelven természetesen más napokon is volt rá lehetőség. A szezon zárást pedig egy kisebb Santorini trail
futással és úszással koronáztuk meg, a sziget felfedezése mellett. Így ebből szeretnénk hagyományt teremteni.
A Candia MAr hajóstársaság super ferry hajója, Heraklionból futott ki, úgy kb. 10 óra magasságában, és
mindegy 3,5 óra volt a menetideje. Hajón reggelivel és vacsorával várták az utasainkat, ami más hajóstársaság
kínálatai közt nem szerepel. Tudom, hogy lesznek páran akik felkapják a fejüket, de hát van Retyhmnóból is
hajó, és az egy órával rövidebb, csak az ne felejtsük el, hogy ott drágább hajójeggyel, félpanziós ellátás nélkül
kell számolni és több mint egy órával előbb vissza is indul a hajó.
A szigetre érkezést követően a magyar nyelvű idegenvezetők már mindenkit várnak a buszoknál. A hajó igen jól
felszerelt, érdemes szemezgetni a szolgáltatások közül és kicsit körbejárni. Alapvetően a program egy Oia
városlátogatással kezdődik, ahol kb 1-1,5 órát tölt a csoport. majd busszal mennek vissza Firába, ahol több
lehetőség is kínálkozik egy rövidebb hajókirándulás vagy egyéni városnézés kb. 3 órás időtartammal
számoljunk. A hajókirándulás az egy napos Santorini programban téritéses vagy a hajón lévő félpanziós ellátás
ellenében kiváltható, a két napos program ára eleve tartalmazza a vulkán túrát. A firai szabadprogramot
követően a csoport együtt megy vissza buszokkal a kikötőbe, a várható hazaindulás olyan 19h óra magassága.
Visszaérkezés , plusz a transzfer a szállodákba, éjféli, éjfél utáni hazaérkezéssel.
A két napos Santorini első napja majdnem ugyanaz, annyi különbséggel, hogy akik két napot töltenek a szigeten
őket elviszik egy három csillagos szállodába Firába, ami az ellátást nem tartalmazza, viszont egy egész délután
, este és másnap délelőtt szabad, majd délután következik a vulkántúra, azt követően pedig esti órában a
visszaút Krétára, ahol szintén lesz vacsora a hajón.
Az árakról körülbelül:
128 euro a felnőtt, plusz desztinációtól függően 20-30 euro a transzfer díj az egy napos programra vetítve.
A két napos program ára kb. 170 euro , plusz transzfer 20-30 euro.
Amit feltétlen hoznod kell magaddal: kényelmes cipő, ruházat, naptej, kalap, kendő, költőpénz, fényképező, és a
jó kedved:D
Ami ajánlott: fürdőruha,
Amit kérlek ne cipelj magaddal: útiokmány!!! fotózd le vagy fénymásold le! Figyelem: tavaly volt utasunk aki
Santorinin felejtette az útlevelét! A legközelebbi nagykövetség Athénban van! Az ügyintézés önállóan , saját
felelősségre történik!

Kiknek ajánljuk: Minden korosztálynak, a kalandra, izgalomra, a kuriózumra vágyóknak, akik bírják a lépcsőzést
és szédítő hőséget főszezonban!

