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Zakynthos 
 

Wyspa złota od słońca, obmywana morzem we wszystkich odcieniach błękitu. Zielona od 
lasów sosnowych i gajów oliwnych, pachnąca kwiatem pomarańczy. Zachwycająca 

niepowtarzalną scenerią. Jej walory doceniły żółwie Caretta, które wybrały plaże wyspy na 
miejsca lęgowe i stały się jej symbolem. Warto tu przyjechać dla wypełnionych ciszą i 

upałem uliczek, gdzie starzy ludzie siedzą przed domami, a gołębie okupują stare 
dzwonnice, dla nasyconego światłem późnego popołudnia, które zaciera granice między 

niebem a morzem, dla najprostszych potraw, jak kawałek sera owczego z chlebem i oliwą.        
I dla retsiny – wina zaprawianego żywicą, które tak smakuje tylko tutaj.  

Miejscowość Argassi położona jest zaledwie 4 km od stolicy wyspy. Stanowi ona doskonałą 

bazę do odwiedzenia przepięknych plaż półwyspu Vasilikos – Banana, Gerakas czy Porto 
Roma. W pobliżu Argassi rozpoczyna się trasa trekkingowa na Skopos, najwyższe 

wzniesienie Półwyspu Vasilikos, gdzie w starożytności znajdowała się świątynia Artemidy. 

 
Czas przelotu: Polska – Zakynthos: ok. 2 godz. 25 min. 

 
Czas lokalny: czas polski plus 1 godzina. 
 
Język: nowogrecki, można się także porozumieć w j. angielskim lub 

niemieckim. 
 

Waluta: EURO 
 
Napięcie: 220 V. 
 
Plaże: głównie piaszczyste, szerokie, ogólnodostępne, wejście bezpłatne, 

serwis plażowy płatny: leżak + parasol ok. 8 EUR/dzień.  

 

Najczęściej Zadawane Pytania 

 

Czy przy wyjeździe na Zakynthos potrzebuję wizę? 

Wizy nie są wymagane dla osób odwiedzających Zakynthos w celach turystycznych nie 

dłużej niż 90 dni. Ze względu na to iż Grecja podobnie jak Polska jest państwem 
członkowskim UE podczas podróży wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub 

paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem muszą mieć ważny ten 
dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju. 

 

Czy powinienem się szczepić?  
 Żadne szczepienia ochronne nie są wymagane, jeśli nie przyjeżdża się z miejsc objętych 

jakąkolwiek epidemią. 
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Czy na wyspie jest bezpiecznie? 
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru 

rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych, zwłaszcza na plażach.  
 

Jednak zwracamy uwagę, że: 
 

 Woda z kranu nadaje się do picia po przegotowaniu. Zalecamy jednak spożywać wodę 
butelkowaną. 
 

 Mimo, że władze greckie dbają o bezpieczeństwo turystów, nie ma sposobu na 
zlikwidowanie drobnej przestępczości. Dlatego nie pozostawiajmy bagażu bez opieki. 
Nie należy również nosić przy sobie większej ilości pieniędzy, czy czeków podróżnych, 

a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie trzymajmy ich w tym samym 
miejscu. 

 

 Poza tym należy uważać podczas kąpieli w morzu. Drobne obrażenia może 
spowodować kontakt z parzydełkami meduz oraz z jeżowcami. W piasku mogą 

ukrywać się trygony - gatunek ryb, których jad (znajdujący się w ogonie) może 
spowodować u człowieka wysypkę.  Na szczęście coraz rzadziej można je spotkać na 
greckich plażach. 

 

 Przy poruszaniu się po wyspie samochodem / skuterem pamiętajmy, że na bocznych 
trasach asfalt często nagle zamienia się w polną drogę. Większość przejazdów 

kolejowych jest niestrzeżona. Kierowcy jadący pod gorę zazwyczaj domagają się 
pierwszeństwa. Miganie długimi światłami oznacza, że dający znak będzie jechał, a 

nie jak w Polsce, że nas przepuszcza. 
 

 
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 
Napięcie w sieci wynosi 220 V. Nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do 

gniazdek. 
 

 
Jak można poruszać się po wyspie? 

Najtańszym środkiem lokomocji są autobusy kursujące między większymi miejscowościami, 
jednak planując zwiedzanie wyspy w oparciu o ten rodzaj transportu należy zapytać 
kierowcę o godziny powrotu, gdyż rzadko kiedy autobusy kursują według rozkładów na 

przystankach. 

Popularnością cieszą się wypożyczalnie samochodów i skuterów, dające możliwość 

wygodniejszego zwiedzania. Z głównego port w mieście Zakynthos odpływają liniowe promy 
i barki na Kefalonię, do Kyllini na Peloponezie i włoskiego Brindisi. 
 

Wynajem samochodu                                                                                          
Samochód wynająć może każdy kto posiada polskie prawo jazdy kategorii B. Przed 

wypożyczeniem warto zrobić rozeznanie w kilku miejscowych punktach. Ceny między 
różnymi wypożyczalniami mogą różnić się nawet o 50% dla tej samej klasy samochodu. 

Bardzo ważne aby przed wypożyczeniem dopytać o ubezpieczenie. Niektóre wypożyczalnie 
nie ubezpieczają kół, lusterek oraz szyb. Koszt wynajmu samochodu uzależniony jest od 

standardu samochodu oraz zdolności negocjacyjnych. Np. wypożyczenie Fiata Pandy z 
klimatyzacją to koszt ok. 30 EURO/dzień + benzyna. Mapy wyspy dostaniemy przy 
wypożyczeniu samochodu.  

Wynajem skutera                                                                                                  
Skuter wynająć można nawet w mniejszych miejscowościach turystycznych. Podobnie jak 

na innych greckich wyspach tak i na Zakynthos jest to niezwykle popularny środek 
transportu. W większości przypadków do wynajęcia potrzebne jest jedynie polskie prawo 



jazdy kat. A lub B. Wypożyczenie skutera na 1 dzien kosztuje 12-15 euro. Zdecydowanie 
bardziej opłaca się wynająć go na min 3 dni. Warto tez się targować. Za 3 dni zapłacimy  

ok. 30-35 euro.  

Coraz popularniejsze stają się quady. Niestety zabawa na tych maszynach nie jest tania. 

Koszt wypożyczenia quada często przewyższa koszt wypożyczenia samochodu. 

 

Drogi na Zakynthos                                                                                                   
Drogi na Zakynthos są dobrze utrzymane, choć niekiedy bardzo wąskie oraz kręte. 
Oznakowanie dróg można uznać za przyzwoite, choć nazwy na tabliczkach nie zawsze 

odpowiadały tym na mapie.  

 

Jaka religia obowiązuje? 

Obecnie Grecja jest krajem chrześcijańskim mimo długiego panowania na Bałkanach 

muzułmańskiej Turcji. Grecy są narodem wyznania prawosławnego, o czym mało kto 
pamięta, jak również o tym, że to właśnie Grecja jest kolebką prawosławia, którego 
głównym kościołem i stolicą jest Konstantynopol (obecnie Stambuł w Turcji nad cieśniną 

Bosfor). Warto o tym wiedzieć, gdyż prawosławie w świecie chrześcijańskim uznawane jest 
za odmianę ortodoksyjną i konserwatywną tej religii. Wiąże się to z surowym 

przestrzeganiem prawa kościelnego. Trzeba mieć to na uwadze odwiedzając liczne, bardzo 
ciekawe miejsca kultu jak klasztory czy cerkwie, w których można podziwiać bogate ikony i 

ciekawe wnętrza. 

Kiedy najlepiej wybrać się na Zakynthos? 

Sezon turystyczny na Zakynthos zaczyna się już pod koniec kwietnia i trwa do połowy 
października. Ponieważ panuje tu subtropikalny klimat, osoby które źle znoszą wysokie 

temperatury wybierają zazwyczaj okres od maja do połowy czerwca oraz październik. W 
lipcu i sierpniu panują tu wysokie temperatury.   
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Jakie plaże są na Zakynthos? 
Największą i uważaną za najpiękniejszą jest plaża Gerakas położona blisko wschodniego 

przylądka, jednak jej część włączona jest do terenów Morskiego Parku Narodowego co 
uniemożliwia uprawianie sportów wodnych poza pływaniem i snorkelingiem. Plaże z 

podobnymi ograniczeniami to: długa na 5 km piaszczysta plaża w Laganas, Kalamaki i 
mniejszych miejscowościach południowo-zachodniego brzegu wyspy jak Dafni i Sekania.                     

Odpowiednim miejscem do uprawiania sportów wodnych jest natomiast Tsilivi, Agrasi i 
większość plaż wschodniego wybrzeża, gdzie istnieje kilka szkół i wypożyczalni sprzętu 
wodnego.  Jeżeli szukamy cichej i piaszczystej plaży idealnym miejscem są okolice 

Vassillikos – znajduje się tam kilka plaż ciągnących się wzdłuż cypla, gdzie przychodząc o 
wczesnej porze jest możliwe, że będziemy mieć je tylko dla siebie. Ponieważ jest tam dość 

płytko jest to idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. Na północnym krańcu wyspy 
znajduje się wiele maleńkich zatoczek osłoniętych wysokimi skałami, gdzie można dostać 

się od strony morza. A dodatkową atrakcją są rozległe zjawiska krasowe – groty, jaskinie i 
tunele prowadzące w głąb wyspy. 

Jaka waluta obowiązuje w Grecji i jakie są orientacyjne ceny? 
W Grecji od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro. 

Konsekwencją tego są nieco wyższe ceny niż w Polsce.  

Przykładowe ceny pamiątek: 

magnes na lodówkę - 1,5-2,5 euro czapka na słońce - od 4 euro 

kapelusz - od 6 euro sukienka grecka - od 18 euro 

naturalna gąbka - od 2 euro mydło z oliwek - od 1 euro do 3 euro 

pocztówka - 0,30 euro zakładka do książki - 1 euro 

torby plażowe - 6-10 euro ręcznik plażowy - 6,5 euro 

duże zestawy przypraw - 12-15 euro mała butelka oliwy z oliwek - 3-4 euro 

pluszowe żółwie maskotki - 4-10 euro  Zioła/przyprawy w torebkach - 2 euro 

 

Jedzenie: 

obiad w tawernie - od 7 euro za danie  Od euro za sałatkę grecką w tawernie 

od 2 euro za napój w tawernie lody w tawernie – od 6 euro 

kawa w tawernie – od 4 euro drink w barze - od 4 euro 

piwo w tawernie - od 2,5 euro kurczak lub gyros pita – od 2,5 euro 

woda 1,5 l w sklepie - 0,5 euro cola w puszce w sklepie - 1 euro 

Bruschetta ( chlebek z pomidorami, świeżą 

bazylią i fetą) – od 3,50 euro 

Moussaka (zapiekanka z bakłażanem, mięso 

mielone)  - od 7 euro 



 

Ceny w sklepach spożywczych i drogeriach: 

 Wiele osób planujących wakacje na Zakynthos zastanawia się, czy niektórych produktów 

nie warto zabrać ze sobą z Polski. Zapewniamy, iż praktycznie wszystko można dostać w 

greckich marketach (może za wyjątkiem kapusty i ogórków kiszonych ;-)). Sklepy 

całoroczne, które mieszczą się w mieście Zakynthos, czynne są: poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek od 9.30 -14.00 i od 18.00- 21.00, środa, sobota w godz. od 9.30- 14.00. W 

miejscowościach turystycznych sklepy czynne są przez cały tydzień. Supermarkety takie 

jak  LIDL, AB( VASILOPULOS), SPAR (VEROPOULOS), CAREFOUR EXPRESS MARKET 

czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 21.00, w soboty 8.00- 20.00, w 

niedziele nieczynne. 

Gdzie i jakie pamiątki kupić na Zakynthos? 

W miejscowościach turystycznych jest wiele sklepików z pamiątkami, gdzie oprócz gadżetów 
związanych z wyspą dostać można ręcznie tkane materiały, koronki i hafty. Na większości z 
nich królują podobizny żółwi caretta- caretta. Bardzo popularne są również maskotki 

żółwiki, magnesy i różnorodne gadżety z podobizną żółwia symbolu Zakynthos. Jeżeli 
chcielibyśmy przywieźć coś oryginalnego, co można dostać tylko na wyspie, najlepszym 

wyborem będą tutejsze wina. Największą popularnością cieszą się białe popolaro i słodkie 
nugat mandolato, których produkcja ma długie tradycje na Zakynthos. Jednym z symboli 

Grecji są oczywiście oliwki. A ze słodkości polecamy pasteli czyli sezamowo-miodowe 
batoniki i nugaty- mandola to. Również miód tymiankowy i rodzynki smakują tutaj 
zupełnie inaczej. Warto również zwrócić uwagę na naturalne gąbki, które szczególnie 

polecane są alergikom i osobom z rożnego rodzaju problemami skórnymi. Oczywiście nie 
można zapomnieć o mydełkach, które powstają z oliwy z oliwek (doskonałe do skóry 

wrażliwej).     

 Jaka jest kuchnia?                                                                                                   

Głównym składnikiem kuchni greckiej jest oliwa z oliwek. Obecnie jest podstawą 
wszystkich greckich potraw i służy nie tylko do smażenia, ale często w dużych ilościach 

dodawana jest do sałatek, sosów a nawet zup. Jest również jednym z powodów uznania 
kuchni greckiej za jedną ze zdrowszych i smaczniejszych, gdyż oliwa jest lekko strawa i 

posiada delikatny smak nadający charakteru poszczególnym potrawom. 

Kuchnia grecka ma wiele zapożyczeń z typowej kuchni śródziemnomorskiej i bałkańskiej – 

często dodawany jest czosnek, liście winorośli i duża ilość warzyw, pomidorów i papryki. 
Bazą wielu produktów jest baranina i ryby. Bez wątpienia odróżnia ją jednak ser feta, 

produkowany w różnych odmianach, typowe greckie zupy i sosy, oraz sposób przyrządzania 
niektórych dań. 

W kuchni greckiej wiele może nas zaskoczyć. Pierwszym zaskoczeniem może być sposób 
podawania potraw, gdyż większość podawana jest w temperaturze pokojowej. Grecy 

uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia smak. Poza tym, zamawiając w 
restauracji obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko naraz gdyż idea podawania dań 
kolejno jest w tym kraju obca. A jeżeli siedzimy przy stoliku z kilkoma osobami, które 

zamawiają to samo można dostać wielki półmisek z potrawą, z którego każdy nabierze ile 
sobie życzy. Suto zastawione stoły z kolorowymi potrawami są typowe dla kuchni greckiej. 

Obojętnie co zamówimy na stole zawsze znajdzie się woda i chleb, będący dodatkiem do 
większości potraw. 

Jeżeli chcemy spróbować typowej greckiej kuchni warto udać się do kameralnych tawern, 
gdzie jadają mieszkańcy. Popularne przed jak i między posiłkami są tzw. mezedes, czyli 

przystawki. 



Kuchnia Zakyntos poza typowo greckimi daniami nawiązuje po części do kuchni włoskiej, a 
w szczególności weneckiej. Morze obfitujące w ryby i owoce morza zapewniło wypełnienie 

menu takimi potrawami jak np. Bianco – ryba w sosie cytrynowym, gotowana z czosnkiem 
czy uważana za specjał Zakynthos – Barbuni – ryba doceniana wśród smakoszy już w 

starożytności, podawana w sosem czosnkowym. Typowa dla wysp jońskich potrawą jest 
Kleftiko – jagnięcina z warzywami czy typowa wiejska sałatka – horiatiki. Każda szanująca 

się tawerna ma też swoje wino z beczki, które warto spróbować, choćby dlatego, że rzadko 
eksportowane są one poza wyspę. 

 

Przydatne słówka i zwroty: 

tak / nie - ne / óchi dzień dobry - kalimera 

dobry wieczór - kalispera do widzenia - andio 

cześć - ja su jak się masz? - ti kanis? 

dobrze - kala źle - kako 

dziękuję - efcharisto proszę - parakaló 

przepraszam - signómi z lewej - aristera 

z prawej - deksja ile to kosztuje? - póso kostísi? 

toaleta - toualeta dzisiaj - simera 

jutro - awrio gdzie jest...? - pu ine...? 

hotel - ksenodochio śniadanie - proinó 

rozkład jazdy - chronodiágramma bilet - isitirio 

taksówka - taxi kościół - eklisia 

plaża - paralia autobus - leoforio 
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Co warto zwiedzić? 

 

Zatoka Wraku (Navagio) - Zatoka Wraku 
(Navagio, Shipwreck)  to niewątpliwie 

najbardziej znane, popularne i chyba 
najpiękniejsze miejsce na Zakynthos. Duża 

piaszczysto-żwirowa plaża otoczona jest 
wysokimi na ok. 300 metrów wapiennymi 
klifami i dostępna wyłącznie od strony 

morza. Znajduje się na niej wrak statku 
Panagiotis, od którego plaża wzięła swoją 

nazwę. Wcześniej nazywała się Agios 
Georgios. Jedna z teorii mówi, że był to 

statek przemytników, który płynął z Turcji. 
Wzbudził on zainteresowanie greckich 
celników, a w wyniku pościgu rozbił się w 

tym miejscu. Inna wersja mówi, że władze greckie umieściły wrak na plaży, by stanowił 
atrakcję dla turystów. Wrak jest całkowicie zardzewiały i niezbyt ciekawy, ale plażę oblewa 

krystalicznie czysta i niezwykle błękitna woda. Każdego dnia do Navagio kursują dziesiątki 
dużych i małych statków pasażerskich. Małym statkiem można dopłynąć tu m.in. z Porto 

Vromi, Skinari lub Agios Nikolaos (10-15 euro), skąd jest najbliżej. Duże statki kursują z 
portu w Zakynthos (od 20 euro). Warto wiedzieć, że podczas schodzenia ze statku kilka 
kroków trzeba zrobić w wodzie i odpowiednio się przygotować. Zazwyczaj fale są wysokie i 

silne, trzeba więc bardzo uważać, bo statek mocno się kołysze, a łatwo zapaść się głęboko w 
miękki żwir. Zdarza się nawet, że rejsy do Zatoki Wraku zostają odwołane ze względu na 

silne falowanie morza. Na plaży nie ma toalet, parasoli ani leżaków.                                 
Zatokę można obserwować również z góry, gdzie znajduje się bezpłatny parking. Na szczycie 

klifu zbudowano malutką platformę widokową, ale najlepszy widok roztacza się dopiero z 
końca klifu. Przejście wąską ścieżką otoczoną roślinami zajmuje ok. 20 minut w jedną 

stronę, ale widok jest wart wysiłku. Dojazd do Navagio jest oznakowany. Jadąc od 
południa, należy minąć wioskę Anafonitria, a następnie skręcić w lewo, a od północy, za 
Volimes trzeba skręcić w prawo. Warto dokładnie przyjrzeć się znakom przy drodze, bo 

część z nich kieruje do Porto Vromi, skąd pływają statki do zatoki, a nie do platformy 
widokowej. 

Błękitne Groty - (Blue Caves) to jedna z 
największych atrakcji Zakynthos. Znajdują 

się pomiędzy Agios Nikolaos i Skinari, na 
wschodnim wybrzeżu wyspy. To sieć jaskiń 

z krystalicznie czystą błękitną wodą, 
podświetlaną przez słońce. Przejrzystość 
sięga do samego dna, które miejscami 

znajduje się na głębokości 7-8 metrów. 
Atrakcją są także łuki skalne, pod którymi 

można przepływać. Groty dostępne są 
jedynie od strony morza. Można do nich 

popłynąć m.in. ze Skinari, Agios Nikolaos, 
Makris Gialos czy nawet Alykanas. Cena za 

rejs to ok. 10 euro lub 15 euro w przypadku rejsu łączonego Błękitne Groty + Navagio. 

Kilkuosobowe motorówki wpływają do każdej z grot, większe, kilkunastoosobowe łodzie, 
tylko do niektórych. Można również skorzystać z łodzi ze szklanym dnem. Rejs z Agios 

Nikolaos trwa godzinę, w tym postój na kąpiel u podnóża Skinari. 
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Agios Sostis - to niewielka miejscowość 
położona niedaleko Laganas. Jej  wizytówką 

jest mała, ale ciekawa wysepka, Cameo Island, 
do której prowadzi pieszy drewniany most. Po 

wejściu po schodkach na wysepkę pobierana 
jest opłata w wysokości 4 euro (w tym 

bezpłatny drink). Na górze znajdują się bary z 
napojami i przekąskami, odbywają się także 
dyskoteki oraz różnego rodzaju imprezy, m.in. 

przyjęcia weselne. Wysepka dysponuje także 
wąską piaszczysto-żwirkową plażą. Jest to 

doskonałe miejsce do snorkelingu, bowiem w 
wodzie znajdują się duże kamienie, a przy 

nich ryby, kraby czy rozgwiazdy. 

Dafni Beach - (Dafne Beach) to jedna z plaż, 

na których żółwie Caretta caretta  składają 
jaja. Plaża jest długa, stosunkowo szeroka i 

piaszczysta. Na jej końcu przy skałach 
wydzielona jest część dla nudystów. Dno 
opada pomału, a w wodzie znajdują się 

nieliczne wodorosty i pojedyncze kamienie 
obrośnięte roślinnością.  Dojazd na plażę jest 

oznaczony charakterystyczną zieloną tablicą 
kierującą do parku morskiego. Niespełna 3-

kilometrowa droga jest wąska i najpierw pnie 
się w górę, by później obniżać do morza. 
Początkowo jest asfaltowa, fragmentem 

betonowa, ale najdłuższy odcinek jest 
szutrowy, momentami z większymi kamieniami. W dolnej części droga się rozwidla - jedna 

prowadzi do jednej tawerny, a druga do innej. Wejście na plażę możliwe jest tylko od świtu 
do zmroku, właśnie przez wspomniane tawerny. Ze względu na znajdujące się na piasku 

gniazda z żółwimi jajami, na plaży obowiązują pewne ograniczenia. Nie ma jednak 
limitowanego czasu przebywania oraz wydzielonych stref, po których można chodzić, jak 
ma to miejsce na plaży Gerakas. Związane jest to ze stosunkowo niewielką liczbą turystów 

na plaży, których odstrasza dosyć trudny dojazd.  

Gerakas Beach - to, obok Kalamaki, 
najbardziej znana z plaż na Zakynthos,  na 
których składają jaja żółwie Caretta caretta. 

Położona jest na samym końcu Półwyspu 
Vassilikos. To stosunkowo szeroka i bardzo 

długa piaszczysta plaża. Tuż przy wejściu 
rozstawiany jest jeden rządek leżaków z 

parasolami. Przy skałach na końcu znajduje 
się nieformalna plaża nudystów. Dno opada 
powoli, a piasek doskonale nadaje się do 

zabawy dla dzieci. Pamiętajcie, żeby przed 
opuszczeniem plaży zburzyć wszystkie 

konstrukcje z piasku! Ze względu na żółwie 
składające jaja, plaża zamykana jest na noc. Przy bramie stoi budka, gdzie rezydują 

wolontariusze przekazujący odwiedzającym niezbędne informacje dotyczące zasad 
korzystania z plaży, a także rozdają ulotki. W szczycie sezonu, kiedy gniazd z jajami jest już 
dużo, czas pobytu na plaży jest ograniczony do 3 godzin - każdy wchodzący otrzymuje 

kartkę z zapisaną godziną.                                                                  
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Porto Vromi - to dwie malownicze zatoczki z 
malutkimi żwirkowymi plażami,  położone na 

zachodnim wybrzeżu Zakynthos. Do 
mniejszej z nich można dojechać drogą od 

wioski Anafonitria, natomiast do większej, 
skąd wypływają łódki do Zatoki Wraku, od 

miejscowości Maries. Chociaż obie zatoczki 
położone są niedaleko - dzieli je tylko jedno 
wzniesienie - drogi do nich prowadzące nie 

łączą się. Drogą lądową dzieli je więc 
kilkanaście kilometrów. Dojazd do obu 

zatoczek jest oznakowany. Droga jest 
szeroka, a asfalt niezniszczony. Dojazd nie 

jest trudny technicznie, mimo że droga jest kręta. Dopiero na końcowym odcinku, gdzie 
zaczyna się zjazd w dół, z boku pojawia się przepaść, a przez ostatnie kilkadziesiąt metrów 
jest stromo. Przy większej zatoczce autem zjeżdża się na sam dół, natomiast parking dla 

autokarów wydzielono przed ostatnim zjazdem.  Na plażach nie ma parasoli i leżaków ani 
możliwości uprawiania sportów wodnych. Są tylko małe budki z napojami i przekąskami. 

Xigia -  (Xingia Beach) to niezbyt duża 
piaszczysto-żwirkowa plaża, położona  na 

wschodnim wybrzeżu, pomiędzy Alikanas i 
Alikes oraz Makris Gialos. Z jednej strony plaża 

zamknięta jest wysoką skałą, natomiast z 
drugiej znajdują się niewielkie, ale malownicze 

groty. Plaża jest znana i chętnie odwiedzana ze 
względu na ujścia siarki, które znajdują się pod 
wodą. Specyficzny zapach, kojarzący się ze 

zgniłymi jajami, unosi się nad zatoką i jest 
wyczuwalny nawet z drogi przebiegającej obok. Z 

powodu obecności siarki, woda ma nieco inny 
odcień, a dodatkowo jest cieplejsza na dnie niż 

na wierzchu.  Na plaży można skorzystać z leżaków i parasoli.  Tą samą nazwą określana 
jest także plaża znajdująca się z drugiej strony skały. Tutaj też unosi się zapach siarki. 
Dojście do tej plaży jest nieco bardziej męczące, bo trzeba zejść z góry po schodach. 

Pomimo brzydkiego zapachu, warto odwiedzić to miejsce ze względu na zdrowotne i 
pielęgnacyjne właściwości wody z dodatkiem siarki, która pomaga w leczeniu chorób skóry, 

a także uszkodzeń stawów i więzadeł.                                        

Skinari - Przylądek Skinari to najdalej wysunięta 

na północ część wyspy i  jednocześnie jedno z 
najpiękniejszych miejsc na Zakynthos. W pewnym 

momencie droga rozwidla się - w lewo prowadzi do 
latarni morskiej i miejsca, skąd wypływają łódki do 

Błękitnych Grot. Do łódek trzeba zejść po 
schodkach. Stąd też rozpościera się piękny widok 
na położoną nieopodal Kefalonię. Skręcając w 

prawo, dojedziemy do dwóch wiatraków i tawerny 
położonej na brzegu klifu. W jednym z wiatraków 

można wynająć pokój. Przy tawernie znajdują się 
pobielone schodki, które prowadzą do wody. Zachęcamy do kąpieli, zwłaszcza, że woda w 

tym miejscu jest naprawdę fantastyczna i przejrzysta. To również doskonałe miejsce do 
pływania z fajką. Minusem jest konieczność podejścia później strono pod górę po 
niezliczonej liczbie schodków. Z tarasów i schodków rozciąga się wspaniały widok na 

zielono-niebieską wodę i jasne, strome klify. Skinari można także zobaczyć od strony 
morza, np. podczas rejsu do Błękitnych Grot. 



Keri - Nazwa Keri obejmuje cały półwysep, w 
związku z czym warto wiedzieć,  gdzie dokładnie 

chcemy dojechać. Keri to zarówno tradycyjna 
wioska, jak i latarnia morska na klifie, plaża, 

kurort wypoczynkowy czy groty. Wjeżdżając na 
półwysep, napotykamy kilka różnych 

drogowskazów. W lewo skręca się do części z 
hotelami, kamienistą, niewielką plażą i małym 
portem, z którego można popłynąć na wyspę 

Marathonisi lub do grot (Keri Cave). Droga na 
wprost prowadzi do Keri Lighthouse, czyli starej 

latarni morskiej, do której wstęp jest 
wzbroniony. Stąd także można oglądać 

najpiękniejszy zachód słońca na wyspie i 
wspaniałe klifowe wybrzeże. Świeżo wyciśnięty 
sok z pomarańczy, który można kupić w tym miejscu, smakuje naprawdę wyjątkowo.  Nieco 

wcześniej można zobaczyć największą grecką flagę na świecie. Przy niej mieści się tawerna, 
która oferuje przepiękny widok na klif i dwie słynne skały - Wielka i Mała Myzithra. Uwaga: 

na teren tawerny wstęp wyłącznie dla klientów, ale wystarczy zamówić sam napój. Tawerna 
posiada własną skromną platformę widokową, a stoliki stoją na samym brzegu klifu. Aby 

dotrzeć do latarni i klifów, trzeba przejechać przez malowniczą miejscowość Keri. To 
tradycyjna wioska, w której zobaczyć można białe, weneckie budynki i wąziutkie uliczki, 
które mieszczą tylko jedno auto naraz. Tutejsze domy przerwały trzęsienie ziemi w 1953 r.                                                                               

Korakonisi - to formacja skalna z ok. 20-

metrowym łukiem, która połączona  jest z lądem 
wąskim paskiem skały. Dzięki niej powstała 
zaciszna zatoczka z krystaliczną zieloną wodą. 

Do morza można zejść wąską ścieżką 
poprowadzoną zboczem góry i ograniczoną 

prowizoryczną barierką. Warto zabrać maskę i 
fajkę, bo dno jest w tym miejscu naprawdę 

wspaniałe.          Nie ma tu parkingu, plaży, 
leżaków ani nawet toalety czy budki z jedzeniem i 
piciem, warto więc pamiętać, żeby zabrać ze sobą 

wszystkie niezbędne rzeczy. Droga do Korakonisi 
jest niezbyt szeroka i stosunkowo kręta, ale asfaltowa. Dopiero ostatnie kilkadziesiąt 

metrów pokryte jest szutrem. Dojazd jest słabo oznakowany. Jadąc od południa, należy 
skręcić w lewo ok. 1 km za znakiem kończącym miejscowość Kiliomenos. Analogicznie, 

jadąc od strony Agios Leon, należy skręcić w prawo przed Kiliomenos. Z tej strony znajduje 
się znak. Dalej trzeba jechać cały czas prosto aż do końca drogi. 

Makris Gialos i Mikro Nisi -  (Makrigialos) to 
malutka zatoczka na  wschodnim wybrzeżu, 

położona pomiędzy Xigią i Agios Nikolaos. 
Znajduje się tu całkiem spora kamienista 
plaża. Woda szybko robi się głęboka, za to 

można podpłynąć do pobliskich niewielkich 
grot. Na plaży leżaki i parasole. Po drugiej 

stronie drogi jest bezpłatny parking, a na 
wzgórzu obok tawerna z pysznym jedzeniem. 

Obok plaży cumują łódki, którymi można 
popłynąć do Błękitnych Grot. Kawałek dalej 
na północ znajduje się Mikro Nisi (Mikronisi), 

czyli malowniczy malutki porcik i wysepka. Doskonale widać je z głównej drogi.  



 

Zante -  (Zante) to stolica i największe miasto i 
port na wyspie. Położone jest  na wschodnim 

wybrzeżu. Zostało niemal całkowicie zniszczone 
w wyniku trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło 
wyspę w 1953 r. Miasto odbudowano zachowując 

jego wenecki charakter.   
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