Zapraszamy do przeżycia Morskiej Przygody razem z nami! Zapraszamy do naszego Hotelu Pod Żaglami!

Morze Jońskie

Przykładowy program:

1. DZIEŃ: Agios Nikolaos/Zakynthos
Zakwaterowanie w prywatnych kabinach na jachcie. Agios Nikolaos to maleńki urokliwy
port na północnym krańcu wyspy. To tu rozpoczynają się wycieczki do słynnych
Błękitnych Grot i do Zatoki Wraku. Przy porcie znajdują się klimatyczne tawerny i
restauracje, które kuszą bogactwem lokalnej kuchni.
2. DZIEŃ: Zakynthos – Zatoka Wraku – Agrystoli (Wyspa Kefalonia)
Po śniadaniu, serwowanym w jachtowej mesie, obieramy kurs do Zatoki Wraku - jej
zdjęcie zdobi każdą pocztówkę i jest obowiązkowym punktem wycieczek na Zakynthos.
Po kąpieli w przejrzystych wodach Zatoki kierujemy się do stolicy wyspy Kefalonia –
Agrystoli. Urlop na jachcie daje bogate możliwości spędzania wolnego czasu:
od opalania bezpośrednio na teakowym pokładzie, poprzez nurkowanie i pływanie aż
do nauki sterowania jachtem.
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3. DZIEŃ: Agrystoli – Poros
Na dzisiaj mamy zaplanowaną wizytę w Poros - to niewielka wioska, zlokalizowana
na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Kefalonia. Goszcząc tutaj warto udać się
do tawerny i spróbować lokalnych dań, bądź wygrzewać się na jednej z przepięknych
plaż. W trakcie dnia nie zabraknie opalania i morskich kąpieli.

4. DZIEŃ: Poros – Fiscardo
Dalsze zwiedzanie wyspy Kefalonia. Po śniadaniu obierzemy kurs na wioskę portową –
Fiscardo. Ta miejscowość - położona na północnym krańcu Kefalonii – została
praktycznie nienaruszona podczas trzęsienia ziemi w 1953 roku. Dzięki temu można
podziwiać tu nadal pięknie zachowaną architekturę, typową dla wysp greckich tego
regionu. Po południu można wybrać się na spacer do maleńkiej latarni morskiej z
czasów weneckich albo zwiedzić ruiny bizantyjskiego kościółka.

5. DZIEŃ: Fiscardo – Frikes (Wyspa Itaka)
Po śniadaniu opuszczamy wyspę Kefalonia i obieramy kurs na Itakę - Wyspę Odyseusza.
Naszym celem będzie klimatyczna wioska rybacka Frikes. W porcie rybackim z
pewnością ujrzymy tradycyjne greckie łodzie, którymi rybacy każdego ranka wypływają
na połów. Liczne zatoczki z lazurową wodą oferują zapierające dech w piersiach widoki i
zapraszają do kąpieli.
6. DZIEŃ: Frikes – Effimia (Wyspa Kefalonia)
Dziś żeglujemy ponownie na Kefalonię - jest to największa wyspa Morza Jońskiego. Po
śniadaniu kierujemy się do miejscowości Effimia. Po drodze będziemy zażywać
morskich kąpieli oraz opalać się na teakowym pokładzie. Wieczór możemy zaplanować
w tawernach i barach oferujących lokalne smakołyki i napoje.
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7. DZIEŃ: Effimia – Agios Nikolaos
Ostatni dzień rejsu to powrót z Kefalonii na Zakynthos. Ponownie zawitamy do
urokliwego Agios Nikolaos. Dzisiaj również nie zabraknie morskich kąpieli. Pożegnalny
wieczór możemy spędzić w jednej z restauracji rozmieszczonych przy morskim brzegu,
przy tradycyjnych greckich potrawach i napojach. Oczywiście nie powinno zabraknąć
słynnych deserów – baklavy i kataifi.

8. DZIEŃ: Agios Nikolaos/Zakynthos
Po śniadaniu zejście z jachtu.
Zastrzegamy sobie zmiany czasowe i programowe poszczególnych punktów wycieczki.
Ostateczny przebieg rejsu zależy od warunków pogodowych i decyzji kapitana jachtu.
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