FEDEZZE FEL KEFALONIÁT
Csatlakozzon hozzánk egy autóbuszos túrán, hogy meglátogassa Kefalonia nevezetességeit és legjobb látnivalóit, így
kiváló lehetőséget kaphat arra, hogy ízelítőt kapjon gyönyörű szigetünk kínálatából. Tegye tiszteletét a sziget
védőszentje előtt, és élvezze a borkóstolást. Látogasson el a varázslatos Melissani földalatti tóhoz és a lélegzetelállító
Drogarati-barlanghoz. Kóstolja meg a hagyományos ebédet Agia Efimia halászfaluban, és fejezze be a napot Myrtos
lenyűgöző strandjának fotózásával.
Miután mindenki felszállt az autóbuszra, az Omala-völgy területére indulunk. A napi első megállónk Kefalonia
védőszentjének, Szent Geraszimosznak a kolostoránál lesz, ahol körülbelül 20 percig maradunk. A mumifikálódott
szent testét ezüst- és üvegkoporsóban helyezték el a két templom közül a kisebbikben, amelyet egy barlang fölé
építettek, ahol a szent egykor remeteként élt. A nagyobb, modern templom 1992-ben készült el.
Ezután egy kis hagyományos borkóstolással folytatjuk a kolostor mellett található Robola borászatban. A 30 perces
látogatás magában foglal egy vezetett túrát a gyárban, ahol megnézzük a borkészítés folyamatát, valamint
lehetőségünk nyílik a termékek kóstolására és megvásárlására is.
Elhagyjuk az Omala-völgyet. Továbbutazunk következő úti célunkhoz, amely a lélegzetelállító Drogarati-barlang lesz.
A 40 perces tartózkodás időt biztosít a cseppkövekkel és sztalagmitokkal teli nagy földalatti terem felfedezésére.
További 10 perces út vezet a gyönyörű Melissani földalatti tóhoz. Élvezze a csónakázást a barlang körül, ahol a napfény
a kristálytiszta vízbe érve csodálatos kék fénnyel tölti meg a barlangot, miközben a csónakos megmutatja a különböző
sziklaelemeket. Körülbelül 50 percig maradunk itt. Aki nem kívánja meglátogatni a tavat, az a helyszínen található
kávézóban pihenhet.
Rövid autóút Karavomiloson keresztül és a keleti part mentén a festői Agia Efimia faluba vezet. Itt 1 és fél órát
maradunk, így lesz időnk ebédelni és felfedezni a falut. Agia Efimia elhagyása után a sziget nyugati partján keresztül
indulunk vissza. Rövid megállót tartunk, hogy fényképeket készítsünk a lenyűgöző Myrtos strandja felett, majd
nyugodtan visszautazunk az üdülőhelyekre.
Ajánlások:
• A kolostorba való belépéshez a vállakat és a térdeket be kell takarni
• A Drogarati-barlang és a Melissani-tó nem alkalmas a gyaloglási nehézségekkel küzdők számára
• Fényképezőgép, költőpénz és kényelmes cipő
Benne van a csomagban:
• Autóbuszos transzfer és idegenvezető
Az ár NEM tartalmazza:
• Ebéd/ frissítők
• Fakultatív belépők (Drogarati-barlang 4 €/ felnőtt, 3 €/ gyermek és Melissani-tó 6 €/ felnőtt, 4 €/ gyermek)

