
Mε μια ματιά

Ένα από τα ιστορικότερα νησιά της Ελληνικής επικράτειας διαθέτει μια παραλία κόσμημα, μια πόλη βουτηγμένη στο ρομάντζο, 
καλό φαγητό και πολλά ακόμα που την κάνουν να ξεχωρίζει. H Ζάκυνθος, το λουλούδι της Ανατολής για τους Βενετούς, 
φιλοξενεί περισσότερα από 7000 είδη λουλουδιών. Μια πανδαισία χρωμάτων και μυρωδιών που ενέπνευσαν τον πολιτισμό και 
διαμόρφωσαν την κουλτούρα των κατοίκων του νησιού. Ένα νησί που έχει τόσα πράγματα να κάνετε, τόσα μέρη να δείτε, τόσες 
παραλίες να βουτήξετε που μόλις φτάσετε δεν θα ξέρετε από που να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες 
περιοχές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε 
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου.
Θαυμάστε την Πανοραμική θέα της Χώρας της Ζακύνθου 
από τη Μπόχαλη.
Διάσημες παραλίες: ο Λαγανάς, ο Γέρακας, ο Βασιλικός, 
το Μαραθονήσι, οι Γαλάζιες Σπηλιές είναι σα να έχουν 
προκύψει από χέρι ζωγράφου. Η παραλία όμως που 
αποτελεί το διαμάντι του νησιού είναι το πασίγνωστο 
Ναυάγιο. Μαγευτικά καταγάλανα νερά, λευκή άμμος, 
πανύψηλα βράχια και το κουφάρι του ναυαγισμένου 
πλοίου συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς.
Μια κρουαζιέρα στις Γαλάζιες σπηλιές, το Μαραθονήσι 
και το Ναυάγιο θα σας χαρίσουν απίστευτες εικόνες.

Highlights
Παραλία Ναυάγιο
Μαραθονήσι
Γαλάζιες Σπηλιές
Ιερός Ναός Αγίου Μάρκου

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της 
Volotea σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού 
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές 
τιμές.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή 
ανάγκης.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το 
νησί της Ζακύνθου
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Ζακυνθοσ
Το λουλούδι της Ανατολής

5,6&7
ΗΜΕΡΕΣ

YOUR MENTOR SUGGESTS YOUR MENTOR ENSURES

STORY PLACE
Που αλλού; Στο πασίγνωστο και πολυφωτογραφημένο ναυάγιο στην ομώνυμη παραλία!
Κανένα φίλτρο δεν πλησιάζει ούτε στο ελάχιστο το πραγματικό χρώμα της θάλασσας για αυτό #nofilter!



Zακυνθοσ


