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ZAKYNTHOS
Zakynthos este cea mai sudica insula si a treia ca marime dintre Insulele Ionice - in largul coastei de sud
a Greciei, situata la o scurta distanta de varful nord-vestic al peninsulei Peloponez. Insula Zakynthos este
cunoscuta si ca Zante sau "Floarea Levantului”, iar turistii greci vin in Zante inca inainte ca aceasta destinatie sa
fie apreciata de turistii internationali. Despre Zakynthos se spune ca a fost insula preferata de Artemis si Apollo
pentru peisajele sale idilice, pentru minunatele plaje nisipoase, apele adanci, clare si albastre, pesterile de la
malul marii, apusurile magice si climatul bland, pentru broastele testoase Caretta - Caretta, specie protejata de
lege. Vegetatia insulei este bogata si verde mai ales in zonele mai inalte de deal ale insulei, cu plantatii de
maslini, citrice si paduri de pini.
OBIECTIVE TURISTICE:
Epava Navagio – Epava Contrabantistilor se afla in golful Navagio si este principalul obiectiv turistic al
insulei Zakynthos. Vasul se numea Panagiotis si a esuat in timp ce incerca sa treaca in timpul unei furtuni. Plaja
Navagio este pe locul 10 in top 10 plaje din lume, fiind cea mai fotografiata si mediatizata plaja din Grecia.
Nisipul alb stralucitor si apa de un albastru deschis ireal va vor ramane mult timp intiparite pe retina. Accesul pe
plaja se face cu barca sau se poate vedea de sus de pe o platforma situata la 183 m. Pentru cei mai
experimentati, exista varianta coborarii in rapel cu echipament adecvat de catarare, dar aceasta varianta este
recomandata doar pentru speciliasti, coborarea este foarte abrupta si periculoasa.
Grotele albastre este unul dintre principalele obiective turistice din Zakynthos, pentru Blue Caves
exista un port mai mic Cape Skinari foarte aproape de pesteri, avantajele fiind ca petreci mai putin timp pe mare
(este si un lighthouse). Gasesti cu usurinta o barca cu care sa poti intra in Blue Caves, iar pretul este 7 EUR
/pers. Grotele Albastre sunt de fapt o formatiune geologica neobisnuita, care creeaza un peisaj marin
inconfundabil, atat prin forma stancilor, cat si prin albastrul intens al apei. Apa chiar daca are o adancime de
peste 5m are o culoare si o limpezime ireala. Cea mai mare este Grota Kianoun si se poate ajunge usor chiar si
cu o barca ceva mai mare. Grotele albastre trebuie vizitate in lumina diminetii pentru a le savura in toata
splendoarea lor (mai ales pentru poze).
Zante Town - Capitala insulei Zakynthos este Zante Town, care este situat la poalele dealului Bohali
fiind cel mai mare oras de pe insula dar neavand plaja nu recomand cazarea in capitala.
O plimbare prin suburbia Bochali mai ales seara la asfitit este obligatory. Din varful dealului se poate vedea o
cea mai spectaculoasa panorama a orasului Zante, loc indragit de fotografii amatori sau profesionisti. In Bochali
se poate ajunge pe jos din zona portului sau cu masina, pe straduta care urca dealul, iar sus, pe deal, exista si o
parcare supravegheata.
Turnul Bisericii Fecioarei Maria din Hrysopighi se afla intr-o mica piateta in Bochali si este vizibil din orice
punct al orasului..
Muzeul Bizantin, deschis publicului din 1960, muzeul a fost construit dupa cutremurul din 1953 si organizat
dupa planurile academicianului Manolis Hadzakis. Muzeul se afla in Piata Solomon si adaposteste o
impresionanta colectie de icoane, precum si numeroase picturi cu teme religioase, datand din perioada post1

bizantina. De asemenea, in muzeu se afla o macheta a orasului Zakynthos , asa cum arata el la jumatatea
secolului al XX-lea, executata de artistul Yanni Manesi intre 1972 – 1986.
Muzeul Solomos din Piata St Markos
Castelul Venetian (Kastro) – situat pe culmea dealului Bohali
Muzeul Naval – situati pe dealul Strani si recunoscut ca fiind detinator al celei mai mari colectii de vase
byzantine.
Catedrala Sf. Dionisie – Piata Solomon.
Muzeul Dionysos Solomos, reconstruit in 1957, muzeul care poarta numele poetului national al Greciei, este, de
fapt, un adevarat muzeu al literaturii din Zakynthos. Aici sunt ingropati poetii Dionysos Solomos si Andreas
Kalvos, ale caror manuscrise sunt pastrate in una dintre incaperi. De asemenea, muzeul adaposteste o serie de
obiecte personale si manuscrise ale altor figuri importante ale culturii din Zakynthos.
Manastirea Aghios Ioannes Prodromos este o manastire in stil post-bizantin a carei frumusete este
data de complexul arhitectural ce o inconjoara, ce include turnul clopotnitei si un turn de aparare. In biserica se
afla icoane din secolele al XVII-lea si al XVIII-lea, precum si numeroase sculpturi fine in lemn.
Manastirea Theotokos aflata la 25 de kilometri de Zakynthos, manastirea a fost construita in secolul al XV-lea
si atrage mai ales prin picturile de pe ziduri, datand din periada constructiei edificiului.
Fortareata venetiana este un edificiu plin de istorie. Amplasata pe locul in care, conform documentelor
istorice, se afla vechea citadela a insulei (Psophida), Fortareata venetiana a fost ridicata in 1646 de catre
inginerii venetieni, ajutati de constructorii autohtoni. Tot in acea perioada a fost pavata si strada principala
(Strada Giustiniana). Edificiul a devenit obiectul unui program de conservare instituit de englezi in 1812. Din
1970, toata zona a fost iclusa intr-un program de consolidare, fiind descoperite aici, in urma sapaturilor
arheologice, constructii ridicate intre secolele al XI-lea si al XVIII-lea vizibile astazi, datorita programelor de
conservare implementate in zona.
Turnul Ambeloravdis este, de fapt, o casa “moderna” de tara, cu o arhitectura in stil gotic si baroc. A
fost construita la inceputul secolului al XX-lea, ca resedinta de vacanta a unei familii autohtone. Partea centrala
a cladirii a fost renovata si este inca locuibila.
Broastele testoase Caretta Caretta migreaza in golful Laganas in lunile Iunie, Iulie si August pentru a
depune ouale si sunt o adevarata atractie turistica a insulei Zakynthos. Aceast golf este zona protejata si este
supravegheata de ecologisti pe toata perioada anului. Evident sunt interzise orice sporturi acvatice in acest
perimetru. Pentru acest “safari” se poate lua Glass Bottom Boat de pe plaja Laganas. Tura dureaza aproximativ
2 ore din care o ora se sta la plaja pe insula Marathonissi si costa in jur de 14 EUR.
Asa am descoperit plaja Gerakas, probabil ce-a mai fina si mai placuta de pe insula, plaja în mare parte
neamenajata deoarece e protejata ca fiind locul unde îsi depun ouale testoasele uriase, sau Caretta Caretta cum
le zic ei. Intr-adevar, testoasele sunt destul de greu de surprins in actiune, insa sansele de a le vedea cresc daca
mergeti in Laganas, eventual pe o barca cu localnici care stiu exact unde apar ele si la ce moment al zilei. altfel,
s-ar putea sa ramaneti dezamagiti. Plaja Gerakas este special protejata, tocmai pentru ca aici ele isi depun ouale
– exista interdictie inainte de ora 7 dimineata si dupa apusul soarelui, iar daca ajungeti acolo in timpul zilei, este
normal sa nu le gasiti. puteti sa va bucurati eventual doar de urmele lasate de ele. Trebuie stiut ca toate plajele
care au zone protejate se inchid dupa apusul soarelui si se deschid dupa rasarit.
Exo Chora, Maslinul vechi de 2000 de ani - Se ajunge de la Porto Vromi, dar nu vreau sa intru in
detalii ca nu stiu cata lume este dornica sa viziteze acest copac cand exista atatea locuri superbe in Zakynthos.
Exo Chora este in drum spre Kampi (un apus la taverna din Kampi nu trebuie ratat dar despre acest lucru), acest
maslin se afla fix in centrul orasului, unde exista si o tavern.
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Insula Korakonisi - Din Ag. Leon se ia spre insula Korakonisi pe un drum plin de curbe dar asfaltat.
Locatia este superba si recomandata celor pasionati de natura. In Korakonisi nu exista nimic amenajat deci daca
alegeti sa petreceti cateva ore de liniste aici trebuie sa va faceti aprovizionarea de la supermarket-uri. Se pot
face scufundari, exista o pestera si fauna marina deosebita.
Porto Vromi – Porto Limnionas (golf superb, nu foarte popular) – Apus la o taverna in Keri
Un traseu de aproximativ 40 km care incepe dimineata de la Navagio (sau dupa vizitarea grotelor albastre in
lumina diminetii) trece prin Porto Vromi unde gasiti si fata lui Poseidon (din cate inteleg pentru a ajunge la
acest “obiectiv” trebuie sa inchiriati hidrobicicleta, canoe, etc). Atat Porto Vromi cat si Porto Limnionas nu sunt
locuri de facut plaja. Ele merita vazute pentru natura spectaculoasa (nu exista salvamari, sunt pietre, apa este
foarte adanca) locuri foarte bune pentru pasionatii de snorkeling.
De pe plaja mica din Keri se urca pe drum spre Keri Lighthouse, de unde se vede cel mai frumos apus. In stanga
farului se face un drum care duce in locul de unde se vad Mizithres (2 pietre care ies din apa), iar daca o iei pe
drumul din dreapta se pot vedea Keri Caves.
Laganas si Kalamaki - Laganas este un loc recomandat celor care vor sa faca clubbing (Mamaia
Zakynthos-ului sa-i zicem asa). Din Laganas se ia vaporul pentru Caretta Caretta si pentru insula testoaselor.
Tot in Laganas exista o insula foarte mica care se numeste Cameo la care se ajunge trecand un pod de lemn
(intrarea este 4 EUR si aveti o bautura inclusa in pret). Kalamaki nu este chiar un obiectiv turistic al
insulei, este o statiune recomandata pentru cei care vin in vacanta cu copii, plaja este cu nisip si intrarea in apa
este foarte lina. Pentru mancare este de incercat taverna Georgia (multa lume lauda aceasta taverna).
Volimes - Este un orasel aflat in nord, care ofera o priveliste interesanta turistilor dornici sa descopere
frumusetile insulei Zakynthos. Aici se afla Manastirea Sf. Andrei, din care numeroase fragmente de picturi au
fost depozitate in Muzeul Bizantin din Zakynthos. Tot in Volimes se afla si grota Xygia, renumita pentru apa
sulfuroasa care imprastie un miros intepator in zona si despre care se crede ca are proprietati terapeutice.
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