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Viešbučio aprašymas
Viešbutis Zante Imperial Beach Hotel 4* yra įsikūręs Vassilikos kurorte, kuris puikiausiai tiks tiems, kurie nori ramaus poilsio
gražioje aplinkoje. Tai išties ramus kurortas, kuris garsėja nuostabiu kraštovaizdžiu bei vienais gražiausių paplūdimių nei tik
Zakinto saloje, bet ir visoje Jonijos jūros pakrantėje.
Viešbutis yra pastatytas ant žalios kalvos šlaitų pačiame garsiajame smėlio paplūdimyje Mavratzis, netoli Vasilikos. Jis yra apie
800 m nuo Vasilikos kaimo, 10 km nuo Argassi turizmo centro ir apie 15 km nuo Zakinto miesto ir oro uosto.
Svečiai gali rinktis iš 142 kambarių, esančių 3 aukštų pagrindiniame pastate ir 8 pagalbiniuose pastatuose. Kambariuose veikia
oro kondicionierius, kuris užtikrina, kad juose būtų jauki temperatūra. Svečiai gali mėgautis vaizdu į jūrą iš balkono arba terasos.
Brangius asmeninius daiktus ar vertybes galima saugiai laikyti seife. Taip pat kambariuose yra virtuvėlės su šaldytuvu ir mini
baru, TV, belaidis internetas. Vonios kambariuose yra dušai, vonios ir plaukų džiovintuvai. Taip pat galima užsisakyti šeimyninius
kambarius.
Šioje apgyvendinimo įstaigoje, kurioje yra liftas ir visą parą dirbanti registratūra vestibiulyje, teikiamos įregistravimo ir
išregistravimo paslaugos. Bendrose patalpose veikia belaidis internetas. Netoliese yra daugybė parduotuvių, įskaitant prekybos
centrą. Viešbučio teritorijoje yra žaidimų aikštelė ir jaukus sodas, žaidimų kambarys.
Lauko baseino komplekse yra vaikų vandens čiuožykla, maudymosi zona, puikiai tinkanti sportuoti ar tiesiog atsipalaiduoti. Be
to, prie baseino veikia baras, yra terasa su gultais ir skėčiais nuo saulės. Viešbutis siūlo plačią lauko sporto programą, įskaitant
tenisą, bočį, paplūdimio tinklinį, tinklinį, krepšinį, pašėlusį golfą ir šaudymą iš lanko. Vandens sporto entuziastams siūlomas
vandens sportas. Svečiai gali mėgautis įvairiomis vidaus sporto šakomis, įskaitant treniruoklių salę, stalo tenisą, biliardą,
smiginį, jogą, kalisteniką ir aerobiką. Yra sveikatingumo zona su SPA, sauna ir soliariumu (už papildomą mokestį).
Maitinimo patalpose yra valgomasis, pusryčių kambarys ir baras. Svečiai gali mėgautis kulinariniais malonumais restorane,
kuriame nerūkoma, juose taip pat veikia oro kondicionieriai, yra vaikiškos kėdutės. Šiam kelionės pasiūlymui pritaikytas viskas
įskaičiuota maitinimo tipas. Pusryčių, pietų ir vakarienės metu svečių laukia skanus ir įvairus švediškas stalas. Viešbutyje taip
pat siūlomi užkandžiai. Svečiams įskaičiuoti alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai.
Svečiai, atvykstantys automobiliu, juos gali pasistatyti automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip taip teikiamos ir kitos paslaugos –
auklės, vaikų priežiūros, medicininės pagalbos, žadinimo, skalbimo ir kirpyklos.
Oro uostas: 17,5 km
Centras: 15 km (Zakinto miestas)
Paplūdimys: 20 m

Lankytinos vietos
Zakinto miestas. Geriausiai su miestu susipažinsite keliaudami pėsčiomis. Eidami iš gatvės į gatvę atrasite daug įdomių
objektų – muziejus, bažnyčias ir kitus architektūra žavinčius pastatus. Tai miestas su arkinėmis gatvėmis, impozantiškomis
aikštėmis ir skverais bei didingais neoklasikiniais pastatais. Galėsite užsukti į vietos meno, suvenyrų parduotuvę, kepyklėlę ir
kavinę. Dauguma pastatų buvo atstatyti tradiciniu venecijietišku stiliumi po 1953 metais įvykusio galingo žemės drebėjimo.
Mėlynosios uolos (urvai). Tai įspūdingi geologiniai dariniai, susiformavę salos pakrantėje. Ši vietovė įspūdinga ir unikali. Ją
puošia daugybė per tūkstantmečius natūraliai susiformavusių arkų. Olos pavadinos mėlynosiomis dėl ryškių šviesiai mėlynų
vandens atspalvių, kurie apšviečia pakrantėje susiformavusius balkšvus arkų formos urvus. Į juos galima atplaukti nedidelėmis
valtimis ir pasimaudyti ar panardyti. Čia tvyro magiška atmosfera ir ją verta patirti kiekvienam.
Navagio paplūdimys. Kvapą gniaužiantis Navagio paplūdimys pavadintas Sudužusio laivo arba Kontrabandininkų įlanka, mat
čia stūkso į krantą išmestas prieš kelis dešimtmečius nuskendęs laivas „Panagiotis“. Tai – savotiškas įlankos akcentas, kuris
leidžia pasijusti esant lyg negyvenamoje saloje. Klinčių uolų apsuptas nedidelis balto smėlio paplūdimys pasiekiamas tik
plaukiant laiveliais, tačiau turistų čia tikrai netrūksta. Pakrantė čia nubarstyta baltutėliais jūros akmenėliais, kuriuos tarsi
įrėmina turkio spalvos jūros vanduo, o ją supa aukšti balsvi skardžiai. Į šią įspūdingą pakrantę plukdo laiveliai iš nedidelio Porto
Vromi uosto.
Gerakas. Šis paplūdimys driekiasi nacionaliniame parke, saugomoje teritorijoje, pačiame pietrytiniame salos kraštelyje. Tai
vienas gražiausių paplūdimių saloje. Paplūdimys smėlėtas, jūra skaidri ir negreit gilėjanti, o aplink žalsvos įstabių formų uolos.
Taip pat šioje vietoje jūriniai vėžliai deda savo kiaušinius, o prieš saulei tekant šimtai mažų vėžliukų keliauja į jūrą.
Bizantijos muziejus. Jį rasite pagrindinėje Zakinto miesto aikštėje. Jame eksponuojamos religinės ikonos, freskos ir skulptūros
iš salos bažnyčių ir vienuolynų. Tai vienas didžiausių tokio tipo muziejų šalyje, kuriame sukaupta turtinga kolekcija apima
laikotarpį nuo XII iki XIX a. Taip pat čia yra miesto modelis leidžiantis suprasti, kaip atrodė miestas iki 1953 m. žemės drebėjimo.
Porto Limnionas. Tai mažai žmogaus paliesta smaragdinio vandens lagūna, kurią rasite maždaug už 25 km nuo Zakinto
miesto, netoli Agios Leon kaimelio. Teigiama, kad ši vieta dėl mažo turistų srauto vis dar yra išsaugojusi savo laukinį grožį. Uolų
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/poilsis-zakinte-4

puslapis 1 / 2

KELIONĖS APRAŠYMAS
Poilsis Zakinte 4*
2022-07-27
apsuptoje žydrai žalsvo jūros vandens skalaujamoje pakrantėje galėsite panardyti ar tiesiog pasideginti.
Vėžlių stebėjimas (Marathonisi). Graikijos pietuose esanti Zakinto sala dėl ilgų minkšto smėlio paplūdimių ir itin švaraus
vandens traukia didžiuosius jūrinius vėžlius logerhedus. Jie jau tapo šios vietos simboliu. Graikai labai stengiasi išsaugoti jūrinius
vėžlius, todėl pietinėje pakrantėje draudžiama plaukioti motorlaiviais, pajūryje gamtosaugininkai atitvėrė vėžlių pamėgtas
teritorijas nuo turistų. Dažniausia turistų ir didžiųjų vėžlių susitikimo vieta – Lagano įlankoje esanti Maratonisio salelė.
Tsilivi. Mažas miestelis su smėlio paplūdimiu, kur rasite įvairias vandens sporto pramogas, kavines, smukles ir kitas lankytinas
vietas.
Banana paplūdimys. Ilga siaura auksaspalvio smėlio juosta. Čia daug pramogų, tai vienas lankomiausių, populiariausių,
turistams patraukliausių paplūdimių, kurio kopose žydi gėlės.

Transportas
Saloje gerai išvystyta infrastruktūra, po visą salą važinėja autobusai, bilietus galima įsigyti juose arba autobusų stotyje, kuri yra
visai netoli jūrų uosto. Bilietų kainos nėra brangios. Iš salos sostinės galima pasiekti daugelį kurortų: Argasi, Vasilikos, PortoRoma, Lake Candle, Alykes, Volimes, Saint Nikolaos, Laganas, Tsilivi, Alikanas, Kipseli ir kt.
Taksi paslaugos yra šiek tiek brangesnės už autobuso paslaugas. Taksi stotelėse nurodytos minimali ir maksimali kainos.
Taip pat galima išsinuomuoti automobilį, motociklą, motorolerį ar dviratį. Automobilį gali išsinuomuoti tik asmenys, vyresni nei
21 metų ir turintys mažiausiai 1 metų vairavimo stažą.
Galima išsinuomuoti katerį, kurio kaina siekia apie 80€ už valandą (tam teisių nereikia). Su juo galėsite ištyrinėti paplūdimius,
kurie nepasiekiami jokiomis kitomis transporto priemonėmis.

Klimatas
Vyrauja Viduržemio regiono klimatas. Vasaros čia karštos ir sausos, nuo gegužės iki spalio temperatūra siekia 25–30°C šilumos.
Liepą ir rugpjūtį lietaus beveik nebūna. Pirmieji rudens mėnesiai taip pat idealus laikas atostogoms Zakinto saloje. Karštis
nuslūgsta, lietaus tikimybė maža, o jūros vanduo vis dar idealiai tinkantis maudynėms. Rugsėjį dienos temperatūra pakyla iki 30
C, o spalį iki 25 C šilumos.

Maistas
Populiarūs vietiniai patiekalai: tzatziki (jogurtas, česnakas, agurkas), dolmadakia (vynmedžių lapai, įdaryti ryžiais), choriatiki
(salotos su pomidorais, agurkais, svogūnais, pipirais, alyvuogėmis ir fetos sūriu), spanakopita (špinatais įdarytas pikantiškas
pyragas), papoytsakia (baklažanai, įdaryti mėsa ir sūriu), pasteli (desertas iš sezamo sėklų, medaus ir migdolų).
Zakinte ėriena, kiauliena, vištiena ir veršiena gaminama ir patiekiama įvairiais būdais, tačiau įdarytas triušis, virtas vyne arba
troškintas, yra bene būdingiausias salos patiekalas.
Rekomenduojami restoranai: San Leon Tavern Restauran, Panos, Parthenon Restaurant, Calypso Restaurant, Sanpiero, Elena's
Bakery & Café, Piscina Pool Bar.

https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/poilsis-zakinte-4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

puslapis 2 / 2

