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ReisbeschRijving

Ontdek berggebieden en vruchtbare vlaktes met olijfgaarden en druivenvelden.  
Geniet van prachtige zandstranden en bezoek het leefgebied van de beschermde Caretta 
Caretta zeeschildpadden op Zakynthos. Met schitterende vergezichten en het paradijse- 
lijke strand Voiti op Kefalonia. Proef de beroemde Robala wijn, strijk neer in een  
plaatselijk restaurantje en bestel verse vis, mmm... En op het mythische eiland Ithaka 
kunt u heerlijk wandelen langs de kade van de pittoreske jachthaven. Eilandhoppen... 
heerlijk!

hOOgTePUnTen
 Zakynthos  Ithaka
 Kefalonia  Zakynthos

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Zakynthos
U vliegt van Amsterdam naar Zakynthos. Na aankomst neemt u uw huurauto in ontvangst en rijdt 
u naar Agia Marina. Het dorpje Agia Marina ligt precies in het midden van het eiland, hierdoor kunt 
u alles gemakkelijk bereiken. Vanuit Zakynthos kunt u alle kanten uit. Zakynthos is een klein eiland, 
maar het biedt meerdere gezichten. Ontdek de prachtige zandstranden of bezoek het leefgebied 
van de beschermde Caretta Caretta zeeschildpadden. Doorkruis de vruchtbare vlakte met olijf-
gaarden en druivenvelden of rijdt door de groene bergen waar de tijd nog stil heeft gestaan en de 
lucht wordt gevuld met de geur van wilde kruiden en dennen.

Dag 3 en 4: Kefalonia
‘s Ochtends vertrekt de veerboot vanuit Zakynthos via Kilini, op de Peleponnessos, naar Poros op 
Kefalonia. In de vroege middag komt u aan in Poros, de hoofdhaven van het eiland. Op de “Parel 
van de Ionische Zee” komen weinig bezoekers en het is dan ook amper in contact geweest met 
massatoerisme. De weg kronkelt door de spectaculaire kloof Poros en vervolgt zich richting de 
hoofdstad Argostoli. Tijdens de rit heeft u prachtige vergezichten. U komt aan in Zola. Wandel hier 
over een schitterend pad naar het paradijselijke strand Voiti of geniet van de verse vis in een plaat-
selijk restaurantje. Zola is speciaal geselecteerd vanwege de centrale ligging, ook hier kunt u alle 
kanten op. In het sprankelende Argostoli, verbonden met Lixouri door een auto-veerpontje, kunt u 
winkelen en genieten van de ontspannen sfeer. 

Dag 5 en 6: Ithaka
In de late middag vertrekt de veerboot naar Ithaka, het mythische eiland van Odysseus. U kunt een 
optionele weg nemen langs Fiscardo. In deze pittoreske jachthaven kunt u rondlopen langs de kade 
en de luxe jachten bewonderen. Het plaatsje ligt verscholen tussen groene heuvels met een woud 
vol cipressen en oude gerestaureerde huisjes met pastelkleuren maken het plaatje compleet.  
Eenmaal op Ithaka overnacht u in een hotel dat idyllisch is gelegen aan de baai van Vathi.  
Tip: bestel aan de haven verse vis en geniet, met een ouzo, van de zonsondergang over de baai. 
In het lieflijke dorpje Stavros kunt u in een museum vele eeuwenoude vondsten bewonderen. 
Bezoek vooral het vissershaventje van Kioni, sinds de Venetiaanse overheersing is hier nog een 
Italiaanse sfeer te proeven. Op de terugweg rijdt u over de berg Nerion, met op de top het klooster 
Katheron, vanaf hier heeft u een spectaculair panorama over alle eilanden rondom Ithaka.

Dag 7 en 8: Zakynthos
‘s Ochtends vroeg vertrekt de veerboot naar Zakynthos, waar u aankomt op Zakynthos-stad.  
Op het Ambula strand kunt u nog een laatste duik nemen in de warme Ionische zee. Wellicht heeft u 
nog tijd voor een wandeling naar één van de verborgen kerkjes, die verscholen zijn in de olijfgaarden.  
U vindt hier een altaar met wierook en beelden. U levert op dag acht uw huurauto in op de luchthaven 
van Zakynthos en vliegt terug naar Amsterdam.
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v.a.€ 637p.p.

Griekenland: Eilandhoppen Ionische Eilanden 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Zakynthos v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

in samenwerking met Kras - 5002P


