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1. nap Lefkáda
Érkezés Préveza repterére, transzfer a kikötőbe, hajóátvétel, bevásárlás, városnézés. Az 
éjszakát a Marinában töltjük.

2. nap Lefkáda
Reggeli után indulás az Egremni Beach-re. A strandot rajongói méltán emelik a legjobbak 
közé: a türkizkék vizet világos színű kavicsok keretezik, mely mögött Lefkáda nyugati 
oldalának hegyei meredeznek. Délután Porto Katsiki. Ez egy hasonló csodálatos strand. 
Alvás egy csendes öbölben a közelben.

3. nap Ithaka
Lefkádától alig néhány kilóméter távolságra délre magasodnak a testvér szigetének, a 
mítoszból is ismert Ithakának hegyvonulatai. Az aránylag kicsi, 23 km hosszú, legszélesebb 
pontján pontján pedig 6 km-es szigetet manapság háromezren lakják, s mivel nincs 
repülőtere, a tömegtúrizmus elkerüli. Partjai rendkívül változatosak, kisebb-nagyobb öblök 
tarkítják, így partvonala majdnem 100 km hosszú! Délelőtt strandolás egy csendes öbölben, 
délután meg bevitorlázunk Vathy-ba, a sziget fővárosába és megtekintjük. Ez egy 
hangulatos, bájos kisváros, mely még nyáron is csendes. A kikötő mentén kávézók, 
tavernák, boltok találhatók. Odüsszeusz szobra is itt áll. 

4. nap Zákhintosz 
A Jón-szigetek legdélibb tagja, mely vadregényes szépségével, tiszta vizével, hosszú 
homokos tenger partjaival, azúrkék öblöcskéivel lenyűgözi az ideutazókat. Partvonalának 
hossza 123 km. A  legkedveltebb görög üdülőhelyek között az első helyen áll. Nyaralásra a 
sziget délkeleti partjának hosszú, fövenyes strandjai kínálkoznak. A délnyugati part sziklás 
és meredek. A szigetnek főszezonban élénk éjszakai élete van. 
Első célpontunk a csak tenger felől megközelíthető Kék-barlangok lesznek. Délután 
átvitorlázunk a fővárosba, ahol az ékszerdoboz kikötőt magas hegyek ölelik körül. 
Szabadprogram. Alvás a kikötő közelében.

5. nap Zákhintosz
Marathon-sziget: a teknősök nyomába eredünk sznorkellel és az itt található barlangokat is 
megnézünk. Délután felkeressük a Navaggio-öblöt. Ha nyugodt a tenger, akkor itt is 
éjszakázunk, ha nem, akkor átmegyünk a sziget szélcsendes oldalára aludni.

6. nap Kefalónia
A 100 méter hosszú Melissani-barlangot 1951-ben fedezték fel, és 1963-ban nyitották meg a
turisták előtt, s azóta Kefalónia legnépszerűbb természeti látnivalója. A tó vize sós- és 
édesvíz keveréke, mivel a 30 méter mély barlangtóba a tenger vize is beszivárog.  A barlang 
egy részének beomlott a teteje, így a napfény közvetlenül bejut és csodás kék, türkiz és zöld
színekbe öltözteti a tavat. A barlang másik részén pedig különleges cseppkő szobrok és 
boltívek láthatók. A barlangtó megtekintése után délután, egy másik érdekesség vár minket.
Az egykori halászfalut, Assos-t, a különleges fekvése, színesre mázolt házai, egyedi 
atmoszférája teszik semmivel össze nem téveszthető látvánnyossággá. Annak ellenére, 
hogy mindössze száz fős az állandó lakosainak száma, több családi taverna, kávézó, sőt, 
még 'szupermarket' is található itt! Éjszaka alvás horgonyon az Assos Beach előtt.

7. nap Lefkáda
Reggel vissza az indulási kikötőnkbe, hajóátadás, transzfer a repülőtérre.
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