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LEFKADA
Lefkada este a patra insula mare din Marea Ionică şi este foarte aproape de continent, atât de aproape
încât se presupune că insula a fost lipita de continent în trecut. Capitala sa este Lefkada Town. În ciuda faptului
că Canalul Drepanos separă insula de continent, există un drum pietruit lung şi un pod plutitor catre aceasta.
Prin urmare, Lefkada este singura insulă care poate fi accesata cu maşina. Lefkada are un climat tipic
mediteranean, umed cu veri calde si ierni reci.
Pe coasta de est a inusulei se află staţiunile Lygia, Nikiana şi Perigiali, toate la nord de cea mai mare staţiune de
pe insulă - Nidri. Se află într-o poziţie adăpostită cu vedere spre Skorpios - spre insulele Aristotle Onassis,
Meganissi şi altele mai mici, precum şi spre Grecia continentală. Principalul drum costal de la Lefkada la
Vasiliki trece prin oraş, deşi o variantă se află în construcţie. Există câteva feriboturi spre Kefalonia, Ithaca şi
Meganisi.
Întreaga insulă este un miracol al naturii, plina de statiuni estivale frumoase şi sate pitoreşti, construite între
munţi. Marea majoritate a zonelor montane sunt adăposturi sigure, ideale pentru supravieţuirea şi reproducerea
multor specii diverse, şi în multe cazuri, pe cale de dispariţie: plante, păsări şi animale. Vizitatorii pot descoperi
o multime de pesteri, cascade şi izvoare naturale.
Plaja Kathisma - Una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei, Kathisma se afla la 14 km de orasul
Lefkada, insa foarte aproape de satul Agios Nikitas. Locatia este inconjurata de stanci, iar plaja beneficiaza de
umbrelute, sezlonguri si facilitati pentru sporturile de apa.
Porto Katsiki este la 40 km de orasul Lefkada, iar plaja este inconjurata de stanci impresionante. La
plaja se ajunge coborand 80 de trepte, sau cu barca, din satele Vassiliki sau Nydri. - See more at:
Biserica Panagia Hodeghetria este una dintre cele mai vechi biserici bizantine de pe insula Lefkada,
datand din secolul XV. Biserica se afla in satul Apolpaina, la 2 km sud de orasul Lefkada. Biserica a fost
manastire si se spune ca aici a locuit Elena Paleologina, sora lui Ioan VIII Paleologul si mama ultimului duce de
Lefkada.
Muzeul ecleziastic al Manastirii Faneromeni se afla la marginea satului Fryni, la 4 km de orasul
Lefkada. Muzeul ecleziastic al Manastirii Faneromeni expune obiecte de arta si de cult, culese din mai multe
temple si manastiri de pe insula, datand din perioada ocupatiei turce (1479-1684). Exponatele sunt in mare parte
picturi ale artistilor Eptanezi si Lefkaditi, din perioada post-bizantina.
Orasul Lefkada este situat in nord-estul insulei, in jurul unui port natural, si este centrul administrativ,
economic si cultural al insulei Lefkada. La Muzeul gramofoanelor puteti vedea o diversitate de obiecte din viata
de zi cu zi a insularilor - bijuterii, instrumente muzicale traditionale, monede, fotografii, etc.
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Grota Papanikolis este situata foarte aproape de orasul Lefkada, insa pentru a ajunge aici trebuie sa
mergeti cu barca din localitatea Nydri. Aceasta grota este a doua ca marime, din Grecia, fiind o pestera carstica,
partialinundata.
Cascada Dimossari se afla la marginea orasului Nydri si se varsa intr-o prapastie cu stanci de culoare
alba.
Agios Ioannis este cea mai apropiata plaja de capitala insulei. Intinderea nesfarsita de nisip auriu si
apele turcoaz amintesc de peisajul caraibelor, iar vantul de aici este deosebit de prielnic surfing-ului si
windsurfing-ului.
Satul Agios Nikitas - Acest sat traditional de pescari se afla la 12 km vest de orasul Lefkada si recent a
devenit o destinatie populara pentru familiile cu copii, atrase de plajele cu nisip fin.
Satul Karya este cel mai potrivit loc in care sa te refugiezi departe de locurile aglomerate si de caldura.
Cocotat in munte, este renumit pentru izvoarele de munte, racoarea oferita si privelistea minunata. Mesele
tavernelor sunt asezate la umbra platanilor uriasi din piata centrala, un loc excelent sa testezi preparatele
traditionale.
Castelul Agia Mavra - Acest castel a fost construit in secolul XIV, insa datorita renovarilor s-a pastrat
in conditii bune pana astazi. Castelul Agia Mavra a avut rolul de a proteja orasul Lefkada.
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