Η φιλόμουση Ζάκυνθος, το Άνθος της Ανατολής!
Ημέρες Ταξιδιού 4
Θάλασσα, snorkeling, πεζοπορίες, κάστρα, παραδοσιακή κουζίνα,
λείπει κάτι;
Από: Christina Koraki
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Μέρα 1
1. Ζάκυνθος
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N37.7881604,
W20.898827100000062

Σημείωση: Καλώς ήρθατε στη Ζάκυνθο, διεθνώς γνωστή ως
Τζάντε. Αφού κάνετε το check-in στο ξενοδοχείο σας, βγείτε
στην πόλη, στην οποία θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το 4ημερο
των εξορμήσεών σας. Εάν δεν έχετε, ήδη, προμηθευτεί καπέλα
για παραλία, προτείνεται η αγορά της, διότι οι περισσότερες
ακτές της Ζακύνθου διαθέτουν ελάχιστη φυσική σκιά.
Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα καλό πρωινό στις καφετέριες
της πόλης και γνωρίστε τους ντόπιους κάνοντας βόλτες στους
πλακόστρωτους δρόμους.

2. Αρχοντικό Ρώμα
Πολιτισμός / Μουσεία

Επικοινωνία:
Τ: (+30) 26950 28343
Απόσταση:
περπατώντας 0.3χλμ
Χρόνος:
03′

Σημείωση: Κάντε ένα ταξίδι στο χρόνο και γνωρίστε το
Αρχοντικό Ρώμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της
Ζακύνθου και χρονολογείται από το 1660. Αρχικά, χτίστηκε από
τον Άγγλο μεγαλέμπορο Robert John Geoffrey, μετέπειτα
αγοράστηκε από τον Αλέξανδρο Ρώμα και έκτοτε, αποτέλεσε
έδρα της οικογένειάς του. Είναι το μοναδικό αρχοντικό το
οποίο διατηρεί την εμφάνιση του βάσει των παλαιών αστικών
οικισμών προ των σεισμών. Στο εσωτερικό του αρχοντικού θα
βρείτε ιστορικά κειμήλια, οικογενειακά πορτραίτα, καθώς και
σπάνιες εκδόσεις βιβλίων από τον 16ο αιώνα!

3. Γέρακας
Φύση / Παραλίες

GPS: N37.790083098689166,
W20.89971066441808

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 16.6χλμ
Χρόνος:
3ω29′
GPS: N37.7068769,
W20.98693579999997

Σημείωση: Ένα από τα στολίδια της Ζακύνθου, μία πανέμορφη
παραλία στην οποία θα απολαύσετε το μπάνιο σας σε ρηχά και
πεντακάθαρα νερά. Λιαστείτε στον ήλιο, ξαπλωμένοι στην
αμμώδη, χρυσή ακτή και μην παραλείψετε να περπατήσετε
μέχρι το ακρωτήρι, στο οποίο θα βρείτε έναν βράχο από άργιλο
και θα έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε με ένα ιαματικό
λασπόλουτρο. Η παραλία ανήκει στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο και
για λόγους προστασίας της χελώνας η παραλία παραμένει
κλειστή μετά τη δύση του ηλίου.
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4. Άγιος Νικόλαος Βασιλικού
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 3.5χλμ
Χρόνος:
44′
GPS: N37.726641068420136,
W20.98891126403805

Σημείωση: Ώρα για θαλάσσια σπορ! Κατευθυνθείτε προς την
παραλία του Αγ. Νικολάου στο Βασιλικό και διασκεδάστε με τις
ποικίλες επιλογές θαλάσσιων σπορ. Μπορείτε να κάνετε κάποια
ατομική δραστηριότητα ή ομαδική! Όταν πλέον έχετε ξεδώσει,
διαλέξτε μία από τις πολλές ταβέρνες και εστιατόρια της
περιοχής. Δοκιμάστε την ιδιαίτερη ζακυνθινή συνταγή για
κουνέλι στιφάδο, συνοδευόμενο από βραστές πατάτες ή
μακαρόνια, μπορεί να σερβιριστεί ως κυρίως πιάτο ή να
συνοδεύσει το κρασί σας, ως πολύ νόστιμος κρασομεζές.
Επίσης, αξίζει να παραγγείλετε λευκή Βερντέα, το τοπικό
παραδοσιακό κρασί της Ζακύνθου.
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Μέρα 2
1. Ζάκυνθος
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N37.7881604,
W20.898827100000062

Σημείωση: Ξεκινήστε τη μέρα τρώγοντας για πρωινό τα
ντόπια παξιμάδια πορτοκαλιού και δοκιμάστε να τα αλείψετε με
μέλι και φρέσκια μαρμελάδα (κατά προτίμηση πορτοκαλιού ή
ροδάκινου)!

2. Ενετικό κάστρο Ζακύνθου
Πολιτισμός / Κάστρα

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 1.1χλμ
Χρόνος:
10′
GPS: N37.78904191949354,
W20.89249783439334

Σημείωση: Ξεκινώντας την πεζοπορία από την πόλη, θα
ανηφορίσετε το δρόμο της Μπόχαλης προς την περιοχή της
παλιάς μεσαιωνικής Ζακύνθου. Φτάνοντας στο ενετικό κάστρο
θα ακολουθήσετε μία κυκλική διαδρομή. Στη μέση της
διαδρομής, δεξιά από το οχύρωμα Bembo ένα μονοπάτι οδηγεί
στην κορυφή του λόφου που υπάρχει αναψυκτήριο.
Ξεκουραστείτε, έχοντας θέα τον κόλπο του Λαγανά. Προς την
έξοδο του κάστρου θα δείτε τον προμαχώνα Grimani με την
υποβλητική θέα στην πόλη και το λιμάνι.

3. Ξίγκια
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 22.3χλμ
Χρόνος:
29′
GPS: N37.867140574998075,
W20.73506214638678

Σημείωση: Κάντε μία στάση στον κολπίσκο, τον οποίο θα
καταλάβετε ότι πλησιάζετε από την έντονη μυρωδιά του
θειαφιού που περιτρυγυρίζει την ακτή. Η παραλία είναι μικρή,
παρ΄ όλα αυτά υπάρχει αρκετός χώρος στάθμευσης. Αξίζει να
κάνετε μια βουτιά στα νερά του κολπίσκου, τα οποία
προσφέρουν ιαματικές και ευεργετικές ιδιότητες λόγω της
μεγάλης αναλογίας τους σε θειάφι, που προέρχεται από τις
γειτονικές σπηλιές. Η παραλία δεν έχει καταστήματα, οπότε
προμηθευτείτε ό,τι χρειάζεστε από τις γύρω περιοχές. Όσο για
ταβέρνες, θα βρείτε αρκετές στις τριγύρω περιοχές.

4. Μπλε Σπηλιές
Πολιτισμός / Μνημεία & Αξιοθέατα

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 11.6χλμ
Χρόνος:
2ω30′
GPS: N37.930246907429186,
W20.704978490075746

Σημείωση: Για να απολαύσετε τις Γαλάζιες Σπηλιές μπορείτε
να συμμετάσχετε σε μία από τις εκδρομές με σκάφος που θα
σας ταξιδέψει στα καταγάλανα νερά και θα σας ξεναγήσει στις

WonderGreece.gr - Καλό Ταξίδι

4

Γαλάζιες Σπηλιές. Στο κέντρο του σκάφους, υπάρχει διαφανές
γυαλί ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τον βυθό. Για
snorkeling στις Γαλάζιες Σπηλιές κατευθυνθείτε προς το
ακρωτήρι Σχοινάρι, στο οποίο θα βρείτε σκαλοπάτια που
φτάνουν μέχρι τα καταπράσινα νερά. Ξεκινήστε το snorkeling
από εκεί και συνεχίστε προς τις σπηλιές και το Blue Grotto, το
μεγαλύτερο Μπλε Σπήλαιο. Ο βυθός είναι πανέμορφος και τα
νερά βρίσκονται σε καλή θερμοκρασία.
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Μέρα 3
1. Ζάκυνθος
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N37.7881604,
W20.898827100000062

Σημείωση: Απολαύστε το πρωινό σας και προετοιμαστείτε για
μία πανέμορφη, ολοήμερη εξόρμηση προς το Ναυάγιο της
Ζακύνθου.

2. Ναυάγιο
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 47.0χλμ
Χρόνος:
7ω06′
GPS: N37.85943227605691,
W20.62479166931155

Σημείωση: Μία από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, με
καταγάλανα νερά τα οποία θυμίζουν πισίνα και κατάλευκη
αμμουδιά σε συνδυασμό με λευκά βότσαλα. Για να φτάσετε
στην παραλία θα πάρετε καραβάκι, το οποίο ξεκινάει από
διάφορες πλευρές του νησιού. Μπορείτε, επίσης να πάτε οδικώς
έως ένα σημείο, με αποτέλεσμα να γνωρίσετε την ενδοχώρα
του νησιού. Όταν φτάσετε, απολαύστε μία από τις πιο όμορφες
παραλίες της Ελλάδας και κολυμπήστε σε ένα μοναδικό χρώμα
νερού που θυμίζει τροπικό νησί.

3. Ζάκυνθος
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 47.0χλμ
Χρόνος:
7ω09′
GPS: N37.7881604,
W20.898827100000062

Σημείωση: Επιστρέψτε στην πόλη και βγείτε για να
εξερευνήσετε τη νυχτερινή ζωή της. Η πόλη και οι γύρω
περιοχές, έχουν πολλές καφετέριες και πολλά αγγλικού στυλ
μπαράκια, κάποια από αυτά με φοβερή θέα. Απολαύστε ένα
δροσιστικό κοκτέιλ και κουνηθείτε στους ρυθμούς της
μουσικής.
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Μέρα 4
1. Ζάκυνθος
Για την περιοχή / Πόλεις & Χωριά

Απόσταση:
Εκκίνηση Χρόνος:
GPS: N37.7881604,
W20.898827100000062

2. Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων
Πολιτισμός / Μουσεία
Σημείωση: Αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε το Μουσείο
Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Στο ισόγειο στεγάζεται το
μαυσωλείο, στο οποίο φυλάσσονται τα οστά του εθνικού ποιητή
Διονύσιου Σολωμού, τα οστά του Ανδρέα Κάλβου και της
συζύγου αυτού. Επίσης, λειτουργεί η αίθουσα Σταύρου Νιάρχου
με τη βιβλιοθήκη. Στην αίθουσα Ζακυνθίων Επιφανών υπάρχουν
προσωπογραφίες του Αγίου Διονυσίου, των Διονυσίου και
Αλέξανδρου Ρώμα, του Φωσκόλου και πολλών άλλων. Ακόμα
εκτίθεται ο πίνακας των Φιλικών που ορκίστηκαν στο
εκκλησάκι του Αγίου Γεώργιου.

3. Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου
Πολιτισμός / Μουσεία

Περιοχή:
Ζάκυνθος
Επικοινωνία:
Τ: (+30) 26950 48982
Απόσταση:
περπατώντας 0.0χλμ
Χρόνος:
00′
GPS: N37.78810104836057,
W20.898955846032777

Περιοχή:
Ζάκυνθος
Επικοινωνία:
Τ: (+30) 26950 42714

Σημείωση: Λίγα μέτρα πιο κάτω κάντε μια στάση στο
Μεταβυζαντινό Μουσείο και δείτε την εξέλιξη της τέχνης και
του πολιτισμού μέσω ελαιογραφιών, ξυλογλυπτικών έργων,
έργων ζωγραφικής από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι τη
σύγχρονη Ελλάδα.

4. Μαραθονήσι
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
περπατώντας 0.2χλμ
Χρόνος:
02′
GPS: N37.78710902104459,
W20.899781966409364

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 16.1χλμ
Χρόνος:
3ω19′
GPS: N37.68607305431287,
W20.86964466591803

Σημείωση: Το Μαραθονήσι είναι προσβάσιμο με καραβάκι (για
τους πιο τολμηρούς είναι προσβάσιμο και με κανό). Το νησάκι
δε διαθέτει σνακ μπαρ ή καταστήματα, οπότε προμηθευτείτε
ό,τι χρειάζεστε νωρίτερα. Θα χρειαστείτε περίπου 1-2 ώρες
snorkeling για να εξερευνήσετε τις σπηλιές γύρω από το νησί.
Δεξιά υπάρχει μία μεγάλη σπηλιά, αλλά κάνοντας το γύρο θα
βρείτε και άλλες, γεμάτες πετρώματα και αστερίες. Μπορεί να
πετύχετε τις χελώνες Καρέτα Καρέτα, για αυτό να είστε ήρεμοι
στις κινήσεις σας. Επίσης, εάν είστε τυχεροί, σε μία σπηλιά
μπορεί να συναντήσετε τη σπάνια φώκια της Μεσογείου.
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5. Άγιος Σώστης
Φύση / Παραλίες

Απόσταση:
με αυτοκίνητο 8.7χλμ
Χρόνος:
1ω50′
GPS: N37.71368029758559,
W20.865213833343546

Σημείωση: Κλείστε την ημέρα σας με μία τελευταία βουτιά
στα ζεστά, γαλανά νερά της οργανωμένης παραλίας του Αγ.
Σώστη. Αφού απολαύσετε το μπάνιο σας μπορείτε να διαλέξετε
ένα από τα πολλά εστιατόρια και ταβερνάκια για να
τσιμπήσετε και στη συνέχεια να απολαύσετε ένα ποτό στα
παραθαλάσσια μπαράκια της περιοχής.
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Πρόσβαση και Χρήσιμες πληροφορίες

Ζάκυνθος
Πρόσβαση
Με αεροπλάνο: Η Ζάκυνθος διαθέτει αεροδρόμιο που δέχεται πτήσεις από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες
στάσεις στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, με τη συχνότητα των δρομολογίων να ποικίλει ανάλογα με την εποχή. Το
αεροδρόμιο δέχεται πολλές πτήσεις τσάρτερ επίσης από πόλεις της Ευρώπης.
Αεροδρόμιο: (+30) 26950 29503
Με πλοίο: Μπορείτε να περάσετε στην Ζάκυνθο από το λιμάνι της Κυλλήνης, στη δυτική Πελοπόννησο στο νομό Ηλείας,
80χλμ από την Πάτρα. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 1 ώρα. Η Ζάκυνθος συνδέεται επίσης ακτοπλοϊκός με την Κεφαλονιά από το
λιμάνι του Αγ. Νικολάου, με το ταξίδι να διαρκεί 1 ώρα. Τον Αύγουστο υπάρχει σύνδεση με το Πρίντεζη της Ιταλίας. Η
συχνότητα των δρομολογίων ποικίλει ανάλογα με την εποχή.
Λιμεναρχείο Ζακύνθου: (+30) 26950 28117
Λιμεναρχείο Κυλλήνης: (+30) 26230 92211
Με αυτοκίνητο: Μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι το λιμάνι της Κυλλήνης, στη δυτική Πελοπόννησο, στο νομό Ηλείας και να
περάσετε με το αυτοκίνητό σας στην Ζάκυνθο (290χλμ περίπου από την Αθήνα και 77χλμ από την Πάτρα).
Με λεωφορείο: Υπάρχουν επίσης λεωφορεία που ξεκινούν από μεγάλα αστικά κέντρα και φτάνουν μέχρι το σταθμό
λεωφορείων της Ζακύνθου. Έτσι το νησί συνδέεται με λεωφορείο με την Αθήνα (5 ώρες περίπου μαζί με το πλοίο), την Πάτρα
(2 ώρες μαζί με το πλοίο), την Θεσσαλονίκη (αυτό το δρομολόγιο πραγματοποιεί στάση και στη Λάρισα, τη Λαμία και την
Κόρινθο), τα Ιωάννινα κ.ά.
ΚΤΕΛ Ζακύνθου: (+30) 26950 22255 Φιλίτα 42
ΚΤΕΛ Πάτρας: (+30) 2610 220993
ΚΤΕΛ Αθήνας: (+30) 210 5129432 Κηφισού 100
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: (+30) 2310 595417
ΚΤΕΛ Λάρισας: (+30) 2410 551133
ΚΤΕΛ Λαμίας: (+30) 22310 51345
Τοπικές μετακινήσεις
Για τις μετακινήσεις σας στο νησί θα βρείτε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανακίων. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα τοπικά λεωφορεία που πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια στα σημαντικότερα σημεία του νησιού. Στο
νησί υπάρχουν φυσικά και ταξί.
Μαρίνες: Εάν επισκέπτεστε την Ζάκυνθο με σκάφος μπορείτε να αγκυροβολήσετε στο κεντρικό λιμάνι της Ζακύνθου όπου θα
μπορέσετε να εφοδιαστείτε καύσιμα και ότι άλλο χρειαστείτε. Άλλα αγκυροβόλια, ανάλογα με τον καιρό, είναι στον Άγ.
Νικόλαο, το Κερί, στο Ναυάγιο, στο Πόρτο Βρώμη και στα Στροφάδια.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Υπηρεσίες Υγείας
Πρώτες βοήθειες: (+30) 26950 23166
Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγ. Διονύσιος: (+30) 26953 60500
Κέντρο Υγείας Καλλιθέας: (+30) 26950 85131
Κέντρο Υγείας Παντοκράτωρα: (+30) 26950 51210
Αγροτικό Ιατρείο Βολιμών: (+30) 26950 31055
Αγροτικό Ιατρείο Καλιπάδου: (+30) 26950 61301
Αγροτικό Ιατρείο Μαχαιράδου: (+30) 26950 92217
Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Λέοντα: (+30) 26950 48640
Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Μαρίνας: (+30) 26950 22726
Αγροτικό Ιατρείο Αργάσι: (+30) 26950 44119
Αγροτικό Ιατρείο Πλάνος: (+30) 26950 44323
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Δήμος
Δήμος Ζακύνθου: (+30) 26953 61300
Αστυνομικές αρχές
Αστυνομία: (+30) 26950 24480
Τουριστική Αστυνομία: (+30) 26950 27367
Λιμενικές αρχές
Λιμεναρχείο Ζακύνθου: (+30) 26950 28117
Λιμεναρχείο Κυλλήνης: (+30) 26230 92211
Πυροσβεστική, δασαρχεία
Πυροσβεστική: (+30) 26950 22199
Δασαρχείο: (+30) 26950 41125
Μετακινήσεις
ΚΤΕΛ Ζακύνθου: (+30) 26950 22255
Αεροδρόμιο: (+30) 26950 29503
Ραδιοταξί: (+30) 26950 48400
Άλλα
Τουριστικές Πληροφορίες: (+30) 26950 22518

WonderGreece.gr - Καλό Ταξίδι

10

