
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Izbrauciens ar ku ģi. Br īniš ķīgs ce ļojums gar 
piekrasti.

Ekskursijas apraksts: Jūsu ceļojums sāksies Zakintas galvenajā ostā, kur jūs kāpsiet uz kruīza kuģa klāja, lai dotos neaizmirstamā 
izbraucienā apkārt salai. Jums nebūs jāpavada diena autobusā, lai izbaudītu dabu.
Kruīza kuģis vedīs jūs gar Krioneri dzīvojamo rajonu, gar Tsilivi, Alikanas un Alikes kūrortiem uz Skinari, apskatot salas galējo ziemeļu 
punktu un bāku. Izbraucot no Agios Nikolaos ostas Skinari reģionā, pamanīsiet nelielu salu, kuras forma atgādina bruņurupuci, un šī 
sala oficiāli pieder Vatikānam, jo 18. gadsimtā šī sala netika atdota Grieķijai kopā ar pārējām Jonijas jūras salām. No šīs vietas ir 
iespējams saskatīt mūsu tuvāko kaimiņu, Kefaloniju.
Tālāk kuģis vedīs jūs uz slavenajām Zilajām alām, kas tika atklātas 1897. gadā. Alu nosaukums ir radies savdabīgās ūdens krāsas dēļ, 
kas atgādina akvamarīna un tirkīza sajaukumu. Šajā reģionā atrodas Vidusjūras dziļākais punkts – aptuveni 4500 metrus dziļā Lonīsa 
aka. 
Tālāk kruīza kuģis dosies uz Kontrabandistu līci, kur jūs varēsiet apskatīt kuģa "Panayiotis" vraku un izpeldēties debešķīgi zilajos 
ūdeņos. Pieredzējuši peldētāji, kas vēlas aizpeldēt līdz krastam, var to darīt, saņemot kapteiņa atļauju. Pludmali klāj mazi, balti oļi.  
Kontrabandistu līcim ir iespējams piekļūt tikai pa jūru. 
Tālāk kuģis peldēs gar rietumu krastu un nogādās jūs uz slavenajām Keri alām. Zilās alas, Sikspārņu ala, Roņu ala un vairākas citas 
alas ir izveidojušās klinšu erozijas rezultātā. Jūsu skatam atklāsies Mazā un Lielā Mitzitra – milzīgas, koniskas formas klintis, kas šķeļ 
Keri kristāldzidros ūdeņus.                                                                                                                                        
Līdzi j āņem:  peldkostīms, dvielis, čības, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Zakintos pilsēta, Argassi, Vasilikos, Kalamaki, Laganas    

Zakintas pav ārstundas

Ekskursijas apraksts: Mūsu pāvārstundas notiks restorānā "Traditional Taverna Popolaros" Ampelokipoi rajonā.  Jūs izzināsiet 
Zakintas virtuves noslēpumus un iepazīsiet grieķu ēdienus. Restorāna pavārs iemācīs jums tradicionālo ēdienu gatavošanas pamatus. 
Jums būs iespēja aktīvi piedalīties ēdienu pagatavošanā. Pēc tam jūs baudīsiet pagatavotos ēdienus kopā ar grupu. Vienkārši ļaujieties 
mirklim un kļūstiet par grieķu virtuves ekspertu. Atgriežoties mājās, varēsiet iemācīt gatavot grieķu virtuves ēdienus arī draugiem.                                                                                                                                                                                                      
Līdzi j āņem: fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums : kulinārijas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                   
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Zakintos pilsēta, Argassi, Vasilikos, Kalamaki, Laganas                                                                                                                                                                                                                       

Eko-ferma un Zakintas pils ēta 

Ekskursijas apraksts : Vispirms mēs dosimies uz Agia Marina (Svētā Marina) ciematu, kur jums būs iespēja apmeklēt Zakintas unikālo 
Helmisa dabas muzeju. Muzeja ekspozīcijā ir iekļauti Zakintas floras un faunas pārstāvji. Šo muzeju uzskata par vienu no labākajiem 
muzejiem visā Grieķijā un Balkānu reģionā (muzeja biļetes cena iekļauta ekskursijas cenā).
Pēc muzeja dosimies uz Kalitejas ciematu, lai apmeklētu Terianosas fermu. Ekskursiju pa Terianosas fermu, kurā tiek audzēta 
ekoloģiski tīra pārtika, vadīs fermeru ģimenes loceklis, stāstot par un piedāvājot jums nogaršot daudzus gardumus.  Vietējo amatnieku 
veikalā jums būs iespēja iegādāties vietējos ražojumus un ar rokām darinātus izstrādājumus. 
Pēc fermas apmeklējuma dosimies uz Bokali ciematu, no kura paveras skats pāri visai Zakintas pilsētai. Šī ir viena no populārākajām 
apskates vietās uz salas, un daudzi vietējie vakaros ierodas šeit, lai baudītu dzērienus un atpūstos. Šeit atrodas Bokali pils drupas.
Tālāk dosimies uz Zakintas pilsētu, kas ir salas galvaspilsēta. Šeit jums būs brīvais laiks vakara pavadīšanai.
Zakintas pilsētā atrodas Sv. Denisa baznīca, kurā glabājas salas aizbildņa, Svētā Denisa, pīšļi, kurus ir iespējams apskatīt.
Jums būs laiks un iespēja iepirkties pēc pašu vēlmes, ieturēt maltīti vai izbaudīt dzērienu kādā no daudzajām tavernām un bāriem, vai 
doties pastaigā gar piekrasti un atpūsties. Tūrisma sezonas laikā ir pieejamas izjādes un izbraucieni karietēs ar zirgiem.                                                                                                                                                                                                                                    
Līdzi j āņem: fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums : apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                  
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem : Civila, Zakintos pilsēta, Argassi, Vasilikos, Kalamaki, Laganas                                                                                                                                                                                                                       
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