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Остров Закинтос  
 

Допълнителни екскурзии  

 

 
 

* ПОВЕЧЕТО ЕКСКУРЗИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕКСКУРЗИИТЕ С 

ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗАВИСИ ОТ МИНИМАЛНИЯ БРОЙ ЗАПИСАЛИ СЕ ТУРИСТИ.  

* ВЪЗМОЖНИ СА ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ. 
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ПАНОРАМНА ОБИКОЛКА НА ОСТРОВА 
Автобусна екскурзия 

 

По време на екскурзията ще се потопите в историята и културата на остров Закинтос, ще се насладите 

на природните красоти и спиращи дъха гледки, ще се запознаете с произведенията на местните 

занаятчии.  

 Първото ни посещение е на хълма Бохали, откъдето се открива впечатляваща гледка на цялото море, 

на п-в Пелопонес, о-в Кефалоня,  Лагана,  столицата на Закинтос. След което слизаме в града за да 

посетим катедралата Св.Дионисий, който е светецът – покровител на острова.  

Следващата ни спирка е винарната Калинико, където ще може да видите как се произвежда едно от 

най-известните вина на острова, да го дегустирате и да си купите за спомен.  

Отправяме се на северо- изток към Катастари, за да се насладим на величествената гледка, която се 

открива към Аликес. Насочваме се към традиционното село Волимес, чиито жители се славят с 

производството на зехтин, вино, мед, сирене и ръчно изработени покривки, дантели, килими, 

керамика. Ще имате възможност да си купите сувенир за спомен, да обядвате в таверна (обядът не е 

включен в цената). Спираме в една от най-главните забележителности на острова – манастира 

Анафонитрия. Тук е живял покровителят на осторова Св. Дионисий. В църквата на Света 

Богородица са се съхранили дървен иконостас, старинни фрески от 15в., обвитата в легенди икона на 

Богородица с Младенеца – Анафонитрия. 
 

 

Пристанището Порто Вроми е следващата ни спирка. Тук ще 

може да се качим на лодки, за да разгледаме известните  

пещери.  

Нашият път продължава през малките живописни селца на 

острова  Следващата ни спирка е в малкото планинско градче 

Волимес, където има открит базар с ръчно изработени 

различни видове изделия с типичен стил за Закинтос, много разнообразни сувенири. 

Там ще ни почерпят с произведени в Закинтос пастели, локум, захаросани ядки и др. Предстои ни 

обедна почивка в гръцка таверна, преди посещението ни в манастира Анафонитрия, където светецът е 

живял 38 години. Панорамната ни обиколка минава през най-старото село на острова с.Луха. Там ще 

видим и най-старото маслинено дърво  в с.Ексо на възраст около 2000 години. Пресичайки острова от 

запад на югоизток, се отправяме към музея на зехтина в Литакя, където пък ще можем да опитаме 

различни видове истински екологичен  зехтин с вкусове на лимон, портокал, чесън, натурален - със 

селски хляб и риган.                            
Не забравяйте да вземете: 

 удобни обувки, подходящо облекло за посещение на манастири и църкви. 

 Фотоапарат, слънцезащитен крем, бански, кърпа, минерална вода. 

 Пари в брой 

 

Продължителност на екскурзията:: 

Начало около 8:30 ч., край – около 17:30 ч.  

 

Цена: 

36 евро за възрастен, 18 евро за деца (3-12  г.) 

 

 

В цената не е включено: 

 Билет за лодка до Сините пещери, обяд, напитки  

 

*Минимален брой за реализирането на екскурзията – 25 човека (пълноплащащи) 

* Възможни са промени в последователността на програмата. 
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В ПИРАТСКИЯ ЗАЛИВ - НАВАГИО 
Круиз  

 
 

Подарете си едно незабравимо преживяване – круиз 

с пиратски кораб около острова. Отплаваме от 

главното пристанище на град Закинтос. Ще минем 

покрай бреговете на курортите Циливи, Аликанас, 

Аликес, ще стигнем най-северните части на острова, 

пристанището Св. Николай, откъдето ще видим 

малък остров с формата на морска костенурка, 

принадлежащ на Ватикана. От това място може да 

бъде видян и остров Кефалония. 

 Лодката продължава към прочутите Сини пещери, 

открити през 1897 г. Името идва от цвета на водата, 

смес от аквамарин и тюркоаз. Това е най-дълбоката 

част на Средиземно море - 4500 м. 

Отправяме се към прочутия залив Навагио, където 

ще видите изоставения от контрабандистите и 

изхвърления от вълните на брега голям пиратски 

кораб Panayotis. Приказният залив е ограден от 

скали, така че може да бъде достигнат само по море. 

Кристално чиста вода, бели камъчета на плажа, високи варовикови скали, разрушен кораб – този 

пейзаж става символ на острова. Желаещите ще имат възможност да поплуват в тюркоазените води 

(при подходящо време).   

Продължаваме към източното крайбрежие и  известните пещери Кери. Ако времето позволява, ще 

имаме още спирки за плуване. 

 Покрай бреговете на Лаганас и красивите плажове на Василикос се връщаме в пристанището на 

Закинтос около 17:30ч. 

 

 

Не забравяйте да вземете: 

 Бански, хавлия, слънцезащитен крем, шапка, фотоапарат 

 Удобни обувки 

Цена: 

42 евро за възрастен, 18 евро за деца (3-12  г.) 

В цената не са включени: 

Обяд, напитки. На борда на кораба има бар, предлагащ напитки. 

 

При лошо време е възможно част от спирките да отпаднат от тура. 

* Възможни са промени в последователността на програмата 
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Разходка в търсене на костенурките Карета Карета 
 

3-часов круиз за цялото семейство 
 
 

  Екскурзията започва от пристанището Агиос Состис, където ще се качите на лодки и ще се 

отправите в забавна и весела разходка по море. Ще имате уникална възможност да се насладите на 

синевата на Ионийско море, да видите пещерите Кери и живописните заливчета, да поплувате във 

кристалночистите води около остров Маратониси (наречен „Костенурковия остров”, заради 

интересната си форма), да се срещнете с костенурките Карета Карета.  

 

 
 

 
Не забравяйте да вземете: 

 Бански, хавлия, слънцезащитен крем, шапка, фотоапарат 

 Дребни пари в брой 

Цена: 

36 евро за възрастен, 18 евро за деца (3-12  г.) 

В цената не са включени: 

Обяд, напитки.  

 

* Възможни са промени в последователността на програмата 

 
 

Аквапарк 
Подарете си един изпълнен с емоции ден – посетете аквапарка Zante Water Village.  
Цена: 

30 евро за възрастен, 21 евро за деца (3-12  г.) – цената включва трансфер и входна такса 

В цената не са включени: 

Храна, напитки 

Не забравяйте да вземете: 

 Бански, хавлия, слънцезащитен крем, шапка, фотоапарат 
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Остров Кефалония 
Кефалоня е най-големият от седемте Йонийски острова, намира се северно от Закинтос на разстояние 

от около 15км. С автобус се отправяме към северната част на острова, където се намира малкото 

пристанище Св.Никола, оттам се качваме на ферибот и след около 1 час и 15 мин. пристигаме на 

остров Кефалоня в Песада. 

Първото ни посещение е на манастира Св. Грасимос - светецът закрилник на острова. След това 

продължаваме към пещерата Дрогарати. Едно уникално творение на природата с безброй сталактити 

и сталакмити с площ от около 1000 кв.м. Поради невероятната акустика пещерата тя се ползва и за 

провеждане на концерти,  тука е пял дори световно известният тенор Лучано Павароти. 

Екскурзията след това продължава към подземното езеро Мелизани, което е открито през 1951 

година. С малки лодки ще направим обиколка на езерото, наслаждавайки се на пречупващата се през 

отворите слънчева светлина, отразена в него и стените на пещерата. 

След това следва обедна почивка в таверна на брега на морето в с.Св.Ефемия. От там се отправяме за 

панорамна гледка и снимки от височината на брега Миртос. На този бряг е сниман филма 

„Мандолината на капитан Корелиус“  с Николас Кейдж и Пенелопи Круз.  

Пристигаме близо до крепостта Св.Георги, откъдето се открива фантастична гледка към  Закинтос.  

Оттам се отправяме към ферибота за Закинтос. 

 

В цената не са включени:  обяд, напитки, входни такси. 

Входна такса за Дрогарати – 7 евро. 

Входна такса за Мелизани – 5 евро. 

Началото на екскурзията е около 07.00 ч (зависи от мястото на настаняване), край - около 20.00 ч. 

Не забравяйте да вземете: 

– удобни обувки, връхна дреха, фотоапарат, както и пари за входни такси и обяд. 

 

Цена: 

52 евро за възрастен, 31 евро за деца (3-12  г.) 


