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1η ΜΕΡΑ: Αθήνα- Ζάκυνθος 
 
Αναχώρηση από το κέντρο της Αθήνας για ΚΥΛΛΗΝΗ 
με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο ferry boat και 
άφιξη στην Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Το 
απόγευμα πρώτη γνωριμία με την πόλη της Ζακύνθου. 
Θα επισκεφθούμε – προσκυνήσουμε την Μονή και 
εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ στην συνοικία της 
Άμμου.Το καθολικό εκτίσθη το 1708 και ανακαινίστηκε 
το 1764. Από τις 24/08/1716 ευρίσκεται η λάρνακα με 
το σκήνωμα του Αγίου.Στο νησάκι Στροφάδες ήταν ο 
τάφος του Αγίου, στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Η μονή υπήρξε 
τόπος εξορίας ανεπιθύμητων κληρικών υπό των 
Άγγλων. Για τον φόβο των πειρατών το λείψανο του 
Αγίου Διονυσίου μεταφέρθηκε στην πόλη της 
Ζακύνθου. 
Η μονή καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1953 
και ανοικοδομήθηκε το 1959. Στην μονή υπάρχουν αξιόλογα κειμήλια, ευαγγέλια, ξυλόγλυπτα, φορητές εικόνες κλπ. Είναι 
ανδρικό μοναστήρι.Επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Σολωμού και Κάλβου και παραμονή στην πόλη, περπατήστε στο  
γραφικό λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα και χαλαρώστε στα άνετα καφέ της ΣΤΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ, της πλ. του Αγίου 
Μάρκου και Δ΄ Σολωμού. Αν είναι καλοκαίρι, θα επισκεφθούμε το χωριό ΚΑΜΠΙ όπου θα δούμε το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα 
του Ιονίου. Επιστροφή στην Ζάκυνθο. Δείπνο στα εστιατόρια της περιοχής. Σπεσιαλιτέ της περιοχής κοκκινιστό κουνέλι και 
κοτόπουλο, αλιάδα, άγριες φράουλες με γιαούρτι ή σαντιγί, κοτόπουλο γεμιστό, μοσχάρι ραγού, αγκιναρόπιτα κλπ. Με 
κόκκινο κρασί ΒΕΡΝΤΕΑ.    
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
 

 
2η ΜΕΡΑ: Ζάκυνθος - Εκδρομή σε ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ, ΜΠΟΧΑΛΗ,ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ, ΑΡΓΑΣΙ 
,ΒΑΣΙΛΙΚΟ , ΠΟΡΤΟ ΡΩΜΑ 
 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΡΑΧΟ, 
εκεί όπου ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ έγραψε το ομώνυμο έργο 
«ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΝΤΡΗ» . Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 
πανέμορφο προάστιο της ΜΠΟΧΑΛΗΣ. Από τον λόφο 
απολαμβάνουμε την υπέροχη θέα της πόλης και μέχρι 
τις πελοποννησιακές ακτές. Θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία της ΧΡΥΣΟΛΕΟΝΤΙΣΑΣ και το ερειπωμένο 
ενετικό κάστρο. Περνώντας τις τρεις πύλες για να 
μπούμε μέσα θα συναντήσουμε εντοιχισμένο τον 
Λέοντα του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Γαληνότατης 
Δημοκρατίας των Ενετών.Στον ΑΙ – ΓΙΩΡΓΗ των 
Φιλικών στην Μπόχαλη, στην εικόνα του ορκίστηκαν οι 
οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης, Νικηταράς και άλλοι 
αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης. Επίσκεψη στο 
λόφο του ΣΤΡΑΝΗ, όπου ο Διονύσιος Σολωμός 
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παρακολούθησε την εξέλιξη της Πολιορκίας του Μεσολογγίου και εμπνεύστηκε το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και 
τον «Ύμνο στην Ελευθερία». Στην συνέχεια αναχωρούμε για το χωρίο ΑΡΓΑΣΙ , εκεί όπου βρίσκεται ο Πύργος του 
ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗ  ( σημείο που κρύψανε τον Κολοκοτρώνη μετά την ορκωμοσία της Φιλικής Εταιρείας ). Ένα παραθαλάσσιο 
χωριό με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και έντονη νυχτερινή ζωή. Αναχωρούμε για το χωριό ΒΑΣΙΛΙΚΟ με τις φανταστικές 
παραλίες κατά μήκος της μικρής χερσονήσου. Στην τελευταία παραλία στο ακρωτήριο ΓΕΡΑΚΑΣ είναι μια από τις παραλίες 
που γεννά η χελώνα CARETTA – CARETTA τα αυγά της και προφυλάσσεται από οικολόγους Ζακυνθινούς και 
μη.Παραμονή για μπάνιο και φαγητό στο πανέμορφο ΠΟΡΤΟ ΡΩΜΑ,  όπου υπάρχει και ένα μικρό πάρκο WATERMANIA. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βραδάκι προτείνουμε μετάβαση σε ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες. 
 
 
 
 

 
 
3η ΜΕΡΑ: Ζάκυνθος - Εκδρομή σε ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΜΝΩΝ, 
ΒΟΛΙΜΕΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ 
 
Πρόγευμα και επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας στο κεφαλοχώρι ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, στον δεύτερο σε μέγεθος κάμπο 
της Ζακύνθου, ένα από τα πιο παλιά του νησιού.  
Προσκύνημα στην εκκλησία της Αγία Μαύρας και Αγίου Τιμόθεου του 14ου αιώνα με το επιβλητικό, πυργοειδές 
βενετσιάνικο καμπαναριό. Είναι σε ρυθμό βασιλικής χωρίς ιδιαίτερα εξωτερικά στολίδια και χτίστηκε το 1700. Αντίθετα οι 
εσωτερικοί χώροι της εκκλησίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί με 
κυρίαρχο το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Πανηγυρίζει 3 Μαΐου 
και χιλιάδες πιστοί μένουν στην ολονυκτία με 
λειτουργία.Ονομαστές είναι οι καμπάνες οι οποίες παράγουν μια 
όμορφη και χάρμα ακουστικότητας, ηχητικότητα τεσσάρων ήχων. 
Την παραμονή της γιορτής παρουσιάζονται μαύρα μικρά φιδάκια 
με λευκό σταυρό στο τριγωνικό τους κεφάλι στην εικόνα της Αγίας 
Μαύρας, τα οποία εξαφανίζονται μετά την εορτή. Οι πιστοί 
αποδίδουν ιαματικές ιδιότητες και τα ακουμπούν στο σώμα τους. 
Κοντά στο χωριό ΛΑΓΟΠΟΔΟ βρίσκεται η μονή της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, το καθολικό ρυθμού βασιλικής και τιμάται το Γενέσιο 
της Θεοτόκου και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.Η μονή καλείται 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ και είναι γυναικεία μονή. Σύντομο 
προσκύνημα.Στην συνέχεια θα περάσουμε από τα χωριά ΑΓ. ΛΕΩΝ όπου βρίσκεται το μοναδικής αρχιτεκτονικής εκκλησάκι 
του ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ, που κτίστηκε στην μνήμη του παλαιού επισκόπου της περιοχής ΚΑΤΑΝΙΑΣ της Σικελίας.Ακολουθούν 
ΕΞΩ ΧΩΡΑ, ΜΑΡΙΕΣ και ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ. Το σημαντικό αξιοθέατο η ΜΟΝΗ όπου είχε μονάσει ο Άγιος Διονύσιος και 
συγχώρεσε τον φονιά του αδελφού του. Η μονή πανηγυρίζει στις 24 Αυγούστου και στη είσοδό της υπάρχει μεσαιωνικός 
πύργος του 15ου αιώνα.Προσκυνούμε και αναχωρούμε για τον ΑΓΙΟ ΓΙΩΡΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ. Είναι μετόχι της Μονής 
Αναφωνήτριας, Ιδρύθηκε το 1535 και το 1550 παραχωρήθηκε στους μοναχούς ΒΑΡΛΑΑΜ και ΜΑΚΑΡΙΟ οι οποίοι το 
ανακαίνισαν. Κοντά στην μονή ασκήτευε ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ σε σπήλαιο όπου σώζεται η θέσις, η κλίνη και ο κήπος του 
Αγίου. Είναι ανδρική μονή.Προσκύνημα και από εδώ θα δούμε ίσως το ωραιότερο τοπίο της Ελλάδος ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ και την 
θαυμάσια παραλία του και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Ίσως είναι το πιο γνωστό σημείο της Ζακύνθου. Πρόκειται για ένα 
πλοίο εγκαταλειμμένο στην αμμουδιά που περιβάλλεται από τεράστιους βράχους. Η ιστορία λέει ότι το καράβι μετέφερε 
λαθραία τσιγάρα και κυνηγήθηκε από τις ιταλικές αρχές ως την Ζάκυνθο. Ο καπετάνιος για να γλυτώσει έριξε το πλοίο σε 
εκείνο το σημείο.Στην συνέχεια ΒΟΛΙΜΕΣ. Είναι δυο ορεινά χωριά οι Άνω και Κάτω Βολίμες, δυο παραδοσιακοί οικισμοί 
που δεν καταστράφηκαν στον σεισμό του 1953. Είναι ανεπτυγμένη η υφαντουργία και κτηνοτροφία. Υφαντά, μικρά χαλιά, 
λαδοτύρι και μέλι θα βρείτε να αγοράσετε κατά μήκος του δρόμου που περνά από το χωριό. Θα παραμείνουμε για φαγητό 
και μπάνιο στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ. Σας προτείνουμε ( προαιρετικά ) βαρκάδα στις Γαλάζιες Σπηλιές της παραλίας. Μια 
εμπειρία μοναδική με τα χρωματικά όργια που κάνει το νερό από την αντανάκλαση του φωτός.Επιστρέφουμε στην πόλη και 
θα περάσουμε από τα χωριά ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ που είναι ανάμεσα σε ελαιώνες με άφθονα νερά, με ερειπωμένο μοναστήρι του 
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα.Συνεχίζουμε ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ – ΑΓΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟ. Σ’  αυτό το χωριό βρίσκουμε παραδοσιακή κουζίνα με τα νόστιμα κρέατα του νησιού. 
ΓΑΙΤΑΝΙ και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και δείπνο στα ταβερνάκια της Στράντα Μαρίνα, πλατείας Αγίου 
Μάρκου και Διονύσιου Σολωμού, Διανυκτέρευση. 
 

 
 
 
 
4η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας 
 
Η έντονη τουριστική ανάπτυξη του Λαγανά και κυρίως τα 
αναρίθμητα μπαράκια που δημιουργήθηκαν , οδήγησαν 
τις χελώνες σε πιο ήσυχες περιοχές όπως το ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
και το ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ. Το Μαραθονήσι μαζί με τα 
νησάκια ΠΕΛΟΥΖΟ και ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ κλείνουν τον κόλπο 
του Λαγανά. Το νησί ήταν ενωμένο με τη στεριά μέχρι το 
1633, ώσπου το χώρισε σεισμός και σήμερα η 
επικοινωνία γίνεται με γεφυράκι.Επιστροφή στην 
Ζάκυνθο. Επίσκεψη στην εκκλησία του ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Μώλου. Ιδρύθηκε το 1561 από την 
συντεχνία των ναυτικών και είναι το μοναδικό 
βενετσιάνικο κτίριο που διασώθηκε από τους σεισμούς 
και τη φωτιά που ακολούθησε. Το εξωτερικό της 
αναστηλώθηκε και επενδύθηκε με πέτρα από το λατομείο 
του Γέρακα.  Η εκκλησία γιορτάζει στις 10 Μαΐου την 
πάροδο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου. Στην 
εκκλησία του Μώλου, γύρω στο 1583 ήταν εφημέριος ο Άγιος Διονύσιος, ο προστάτης του νησιού. Η μονή πανηγυρίζει 
στην εορτή των Αγίων Πάντων τον Ιούνιο.Χρόνος ελεύθερος για τελευταίες βόλτες στην πλατεία του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ με 
την ομώνυμη καθολική εκκλησία που ιδρύθηκε το 1518.Η πλατεία αυτή ήταν από τα τέλη του 16ου αιώνα ο τόπος 
συνάντησης των ευγενών του νησιού. Σ’ αυτή την πλατεία το 1797 οι ποπολάροι έκαψαν το Λίμπρο Ντόρο, την Χρυσή 
Βίβλο των ευγενών και φύτεψαν συμβολικά το δέντρο της ελευθερίας. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε το ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΒΟΥ ή να κάνετε τα τελευταία ψώνια σας. Σας προτείνουμε 
τα κρασιά ΒΕΡΝΤΕΑ λευκό και κόκκινο, μαντολάτο και παστέλι.Αν είστε ρομαντικοί, στα παραδοσιακά καταστήματα 
αρωμάτων θα αγοράσετε τα ζακυνθινά αρώματα μπουγαρίνι, γραντούκα και φιορουντένα.  
Αργά το μεσημέρι αναχωρούμε για ΑΘΗΝΑ μέσω ΚΥΛΛΗΝΗΣ και στάση στον ΙΣΘΜΟ. Άφιξη στην ΑΘΗΝΑ. 

 


