4 μέρες γεμάτες sports & δρατηριότητες στην Λευκάδα
Ημέρες Ταξιδιού 4
Τέσσερις ημέρες των δραστηριοτήτων που αυξάνουν την
αδρεναλίνη! Windsurf, Kitesurf, Κανό, πεζοπορία, αλεξίπτωτο
πλαγιάς και πολλά ακόμα για να διαλέξετε!
Από: Christina Koraki

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Μέρα 1
1. Λευκάδα
Για την περιοχή/Πόλεις & Χωριά
2. Άη Γιάννης
Φύση/Παραλίες
3. Φαράγγι Μέλισσας
Φύση/Φαράγγια

Μέρα 2
1. Λευκάδα
Για την περιοχή/Πόλεις & Χωριά
2. Νυδρί
Για την περιοχή/Πόλεις & Χωριά
3. Καταρράκτες Νυδρίου (Δημοσάρι)
Φύση/Καταρράκτες
4. Δημοσάρι
Φύση/Φαράγγια

Μέρα 3
1. Λευκάδα
Για την περιοχή/Πόλεις & Χωριά
2. Βασιλική
Φύση/Παραλίες
3. Πόρτο Κατσίκι
Φύση/Παραλίες

Μέρα 4
1. Λευκάδα
Για την περιοχή/Πόλεις & Χωριά
2. Εξάνθεια
Δραστηριότητες/Αλεξίπτωτο Πλαγιάς
3. Μύλος
Φύση/Παραλίες
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Μέρα 1
1. Λευκάδα
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N38.82988950638336,
W20.70038766767584

Σημείωση: Περπατήστε στον πεζόδρομο Ιωάννου
Μελά-Δαίρπφελδ, όπου εκτός από μαγαζιά, καφέ και ταβέρνες
θα δείτε μερικές από τις πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης
όπως τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Περπατώντας στον
πεζόδρομο, μην ξεχάσετε να αναζητήσετε λαδόπιτα! Ένα
παραδοσιακό γλυκό της Λευκάδας, ότι πρέπει για πρωινό!

2. Άη Γιάννης
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 3.5χλμ
Χρόνος:
07′
GPS: N38.8316423,
W20.66948739999998

Σημείωση: Μετά την πρωινή βόλτα, κατευθυνθείτε προς την
παραλία Άη Γιάννη, στην οποία μπορείτε να νοικιάσετε
εξοπλισμό και να κάνετε Kite Surf. Πολλές φορές
διοργανώνονται πρωταθλήματα Kite Surf και για αυτό το λόγο
η παραλία είναι πολύ δημοφιλής στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα!

3. Φαράγγι Μέλισσας
Φύση / Φαράγγια

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 13.9χλμ
Χρόνος:
21′
GPS: N38.798163077876076,
W20.661346007934526

Σημείωση: Ο χωματόδρομος που οδηγεί στο φαράγγι είναι
βατός, αλλά θέλει λίγη προσοχή. Η διαδρομή μας δίνει την
αίσθηση ότι το μέρος είναι ανέγγιχτο. Χαρακτηριστική είναι η
ύπαρξη μιας ιδιαίτερης πανίδας που γίνεται αντιληπτή από τα
κελαηδήματα των πουλιών και τα κοάσματα των βατράχων.
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Μέρα 2
1. Λευκάδα
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N38.82988950638336,
W20.70038766767584

2. Νυδρί
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 16.4χλμ
Χρόνος:
19′
GPS: N38.7099952,
W20.714116399999966

Σημείωση: Στην παραλία του Νυδρί θα βρείτε μία μεγάλη
ποικιλία θαλάσσιων σπορ, κατάλληλα για όλα τα γούστα, για
όλους εκείνους που δεν μπορούν να κάθονται απλά στην
παραλία και αναζητούν την δράση! Η παραλία έχει κέντρα
θαλάσσιων σπορ, στα οποία μπορείτε να κάνετε μαθήματα, να
νοικιάσετε εξοπλισμό, εάν δεν έχετε φέρει δικό σας και να
διασκεδάσετε κάνοντας parasailing, waterski, wakeboard,
canoe και άλλα πολλά!

3. Καταρράκτες Νυδρίου (Δημοσάρι)
Φύση / Καταρράκτες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 2.8χλμ
Χρόνος:
06′
GPS: N38.721387011969874,
W20.69271899453736

Σημείωση: Το μονοπατάκι που οδηγεί στους καταρράκτες,
σκιάζεται από πλούσια βλάστηση και καταλήγει σε μια σειρά
βράχων, όπου και σχηματίζεται ο καταρράκτης. Λίγο πιο πέρα,
θα βρείτε τη φυσική λεκάνη όπου συγκεντρώνεται το νερό. Εκεί,
στις αρχές του καλοκαιριού που το νερό είναι ακόμα άφθονο,
μπορείτε να κολυμπήσετε στα παγωμένα, αναζωογονητικά νερά
που φτάνουν από τα ψηλά βουνά του νησιού.

4. Δημοσάρι
Φύση / Φαράγγια

Απόσταση:
περπατώντας 0.5χλμ
Χρόνος:
05′
GPS: N38.72383982831473,
W20.68806152519528
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Μέρα 3
1. Λευκάδα
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N38.82988950638336,
W20.70038766767584

2. Βασιλική
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 14.0χλμ
Χρόνος:
28′
GPS: N38.630692954625275,
W20.600791207348607

Σημείωση: Το δυτικό μέρος της παραλίας της Βασιλικής είναι
εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο windsurf και σε άλλα θαλάσσια
αθλήματα! Καθ’ όλο το μήκος του κομματιού αυτού υπάρχουν
χώροι ενοικίασης windsurf, catamaran και εξοπλισμού και
χώροι που παραδίδουν μαθήματα.

3. Πόρτο Κατσίκι
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 14.2χλμ
Χρόνος:
28′
GPS: N38.60216831458878,
W20.549465462426724

Σημείωση: Μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Λευκάδας
και του Ιονίου! Καθώς θα κατεβαίνετε τα σκαλάκια, θα
ανυπομονείτε να βουτήξετε στα καταγάλανα νερά!
Προμηθευτείτε ό,τι χρειάζεστε από τις καντίνες πριν
ξεκινήσετε την κάθοδο, διότι η παραλία είναι ανέγγιχτη από
snack-bars, ώστε να διατηρείται η ομορφιά της. Επίσης, εάν
θέλετε μπορείτε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα ηλίου διότι η
παραλία δεν προσφέρει πολύ φυσική σκιά. Αξίζει να καθίσετε
μέχρι τη δύση, για να απολαύσετε τη βουτιά του ήλιου στο
καταγάλανο πέλαγος!
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Μέρα 4
1. Λευκάδα
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N38.82988950638336,
W20.70038766767584

2. Εξάνθεια
Δραστηριότητες / Αλεξίπτωτο Πλαγιάς

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 20.3χλμ
Χρόνος:
20′
GPS: N38.7580, W 20.6165

Σημείωση: Η πιο όμορφη τσουλήθρα! Paragliding με απογείωση
από Εξάνθεια και προσγείωση στην πανέμορφη παραλία
Κάθισμα.

3. Μύλος
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 13.5χλμ
Χρόνος:
14′
GPS: N38.78736959137601,
W20.60816526347662

Σημείωση: Έχει λευκή άμμο και τιρκουάζ βαθιά νερά και είναι
πραγματικά εντυπωσιακή, ειδικά όταν την κοιτάτε από ψηλά.
Δεν υπάρχει πρόσβαση με Ι.Χ. Στην παραλία καταλήγει το
γραφικό μονοπάτι που ξεκινάει από τον Άγιο Νικήτα (20 λεπτά
περπάτημα) ή μπορείτε να πάτε με το «taxi boat».
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Πρόσβαση και Χρήσιμες πληροφορίες

Λευκάδα
Πρόσβαση
Με αυτοκίνητο: Η Λευκάδα είναι το μοναδικό νησί που μπορείτε να έλθετε με το αυτοκίνητο σας χωρίς έξοδα φέρι-μποτ,
χρησιμοποιώντας τη γέφυρα συνεχούς ροής που την ενώνει με την Ακαρνανία. Λεωφορεία του KTEΛ εκτελούν καθημερινά 5
δρομολόγια (5 ωρών) από και προς την Aθήνα (378 χλμ.) ενώ από και προς τη Θεσσαλονίκη (420 χλμ.) εκτελούν 1 δρομολόγιο
(5 ωρών) καθημερινά. Η υποθαλάσσια σήραγγα Πρεβέζης-Ακτίου καθιστά εύκολη την πρόσβαση στο νησί από τη βορειοδυτική
Ελλάδα αλλά και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (100 χλμ.), που αποτελεί μια μεγάλη πύλη εισόδου από τη Δυτική και Κεντρική
Ευρώπη. Η λειτουργία της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου διευκολύνει σημαντικά τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα,
καθώς και με το λιμάνι της Πάτρας (170 χλμ.), που αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πύλη εισόδου από την Ευρώπη.
Με αεροπλάνο: Από την Αθήνα πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο του Aκτίου, που απέχει
μόλις 18 χλμ. από την πόλη της Λευκάδας, ενώ από τη Θεσσαλονίκη δύο πτήσεις την εβδομάδα. Eνδιάμεσοι σταθμοί είναι η
Kέρκυρα, η Kεφαλονιά και η Zάκυνθος. Eπίσης, αεροπορική σύνδεση δυο φορές την εβδομάδα υπάρχει με την Kρήτη (Σητεία).
Aπό τον Aπρίλιο έως και τον Oκτώβριο πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις προς το Άκτιο και από την Ευρώπη.
Με πλοίο: Από το Νυδρί και τη Bασιλική πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια με φέρι-μποτ για Μεγανήσι, Κεφαλονιά
(Φισκάρδο), Ιθάκη (Φρίκες). Επίσης μικρά τουριστικά σκάφη κάνουν εκδρομές στα γύρω νησιάκια και τις παραλίες.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Υπηρεσίες Υγείας
Άμεση βοήθεια: 166
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας: (+30) 26453 60100-300
Δήμος
Δήμος Λευκάδας: (+30) 26453 60500-8
Δήμος Σφακιωτών: (+30) 26453 61400
Δήμος Απολλωνίων: (+30) 26453 61000
Δήμος Ελλομένου: (+30) 26453 61100
Αστυνομικές αρχές
Άμεση Δράση: 100
Αστυνομία Λευκάδας: (+30) 26450 29370, 29375
Τουριστική Αστυνομία: (+30) 26450 29379
Λιμενικές αρχές
Λιμεναρχείο Λευκάδας: (+30) 26450 22176, 22322
Λιμεναρχείο Νυδρίου: (+30) 26450 92509
Πυροσβεστική, δασαρχεία
Πυροσβεστική: 199
Πυροσβεστική Λευκάδας: (+30) 26450 22555, 22199
Δασική υπηρεσία Λευκάδας: (+30) 26450 24434
Μετακινήσεις
ΚΤΕΛ: (+30) 26450 22364
Ταξί Λευκάδα: (+30) 26450 21200, 24600
Ταξί Νυδρί: (+30) 26450 92000

WonderGreece.gr - Καλό Ταξίδι

6

