Visita Panorâmica a Zakinthos

Itinerário

202212030012

Encontro no porto pelo nosso guia com o cartaz Shore2Shore.
A nossa viagem a Zakinthos começa na cidade de Zante e levar-nos-á à nossa primeira paragem na
aldeia de Bohali, onde os visitantes podem desfrutar da vista deslumbrante da cidade. A partir daí
dirigimo-nos para a aldeia de Volimes, onde teremos a oportunidade de comprar produtos locais tais
como azeite, mel e vários artesanatos. A próxima paragem será a famosa Praia dos Naufrágios, que
pode ser fotografada de cima através da plataforma de observação perto da aldeia de Anafonitria.
Como já estamos na aldeia de Anafonitria, iremos visitar o Mosteiro de Panagia Anafonitria, que é a
nossa última paragem.
Zante está localizada na base da colina de Bochali e é simultaneamente a principal cidade e porto da
ilha. Após o terramoto que destruiu a cidade em 1953, iniciaram-se os trabalhos de reconstrução e é
agora uma cidade moderna que se encontra em contínua expansão no interior.
Zakynthos oferece muitas vistas interessantes, tais como a famosa Igreja de Agios Dionysios, a igreja
de São Dionysios, bispo de Zante e santo padroeiro da ilha, que alberga as relíquias do santo; os
numerosos museus e as características praças da era veneziana de D. Solomos e São Marcos. As
vielas minúsculas e silenciosas, as casas antigas com os seus pátios floridos e a paisagem
encantadora com vista para a baía da cidade farão do seu passeio um dia único e inesquecível.
Partiremos para Bohali, uma bela zona de Zante, mesmo à saída da capital e incluindo as
encantadoras aldeias de Akrotiri, Kryoneri e Varres. Bohali é conhecida pelas suas magníficas vistas
panorâmicas que se estendem ao longo das águas azuis do Mar Jónico até ao Peloponeso. Há aqui
muitos cafés e gelatarias, os locais perfeitos para parar e apreciar as vistas de cortar a respiração.
Aqui encontrará o castelo veneziano, o museu náutico que contém muitos artefactos da Revolução
Grega, da I Guerra Mundial e da II Guerra Mundial, uma visita detalhada à história da Marinha grega.
Partiremos para Volimes, a cidade mais importante de Elation, a região norte da ilha, que está
dividida em três municípios: Kato Volimes, Ano Volimes e Messo Volimes sob uma única
administração e é bem conhecida pelo artesanato local. Para além da produção de óleo e mel, no
período de Inverno são produzidas toalhas de mesa, centros de mesa e tapetes feitos à mão. É

GlobalSea, Lda com RNAVT 3445 - shore2shore.pt / shore2shore.com.br

Pág. 1

graças ao artesanato de Volimes que Zakynthos é distinguido em toda a Grécia.
Continuaremos até ao Miradouro do Naufrágio, sem dúvida o mais famoso espetáculo visual de
Zakynthos. A maioria dos visitantes já viu fotografias da área antes de chegar à ilha, uma vez que é
uma das praias mais fotografadas do mundo. Esta praia pitoresca ganhou destaque quando um navio
de contrabando naufragou em 1980, atingindo as rochas ao tentar fugir da marinha grega. O
naufrágio encontra-se no meio de uma bela baía de calhau branco, rodeado por penhascos e águas
azuis profundas; uma imagem de cartão-postal para imortalizar a nossa visita.
Voltaremos ao nosso navio para nos despedirmos de Zakynthos

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO POR PESSOA: DESDE 25,00 EUROS.
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONÍVEL ATÉ 5 HORAS
NÃO HÁ SUPLEMENTOS

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil/Panorâmico/Cultural
É aconselhável o uso de calçado confortável.
As pessoas com mobilidade reduzida que utilizam cadeiras de rodas devem ser acompanhadas por
outra pessoa que as possa ajudar. Por favor utilizar cadeiras de rodas dobráveis, uma vez que os
autocarros não têm elevadores ou rampas. A Shore2Shore não pode ser responsabilizada se o cliente
não nos informar da sua situação no momento da reserva.

Informação do desembarque
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A nossa equipa estará à sua espera no terminal portuário.
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