Direktflyg till ön Zakynthos, beger vi ca 30 min med buss till vårt hotell
som heter STRADA MARINA, ++++
Hotellet ligger vid havet, har Wi-Fi o alla andra bekvämligheter.
Långgrunda sandstränder och romantiska vikar finns på hela ön
Vi bor på samma hotell hela tiden i huvudstaden Zante.
Guiden o vår grupp samlas i hotellet, får en första information
om ön, samt all information om hotellet. Därefter berättar han/hon vilka
utflykter + vandringar som kommer att göras under veckan.
Tillsammans med guiden lägger vi upp vårt eget program.
Alla vandringar, går på grusiga (steniga vägar), ibland uppför,
ibland nedför, ja en dags utflykt åker vi buss upp på ett berg,
därifrån vandrar vi neråt.
De som så känner, tar med sig vandrarstavar!
OBS! OBS! det är bra att ha en bra joggingsko, gärna ingången!
Vår buss står vilket fall som helst till vårt förfogande hela veckan.
Vi kommer totalt att vandra, ca 40 km, eller längre, det beror på vad vi känner.
Betänk att medeltemperaturen slutet september är ca 27 grader, i vattnet 24 grader!
Orter som vi kommer att besöka är följande (kan bli en annan ordning):

Gerakas, Keri, utsiktsberget Skopos, vandring i Louchadalen och vandring längs
västkusten, alla har svårighetsgraden NR 1!
Priset är 12 490:- vill man ha enkelrum tillägg för 2 700:- kr.
I priset ingår det även
7 frukostar
5 luncher (Guiden köper lokala råvaror, vi gör vår egen lunch på ett mysigt ställe)
4 middagar
Besök på en vingård, samt provsmakning
Besök på en ekologisk farm för olivoljeframställning + provsmakning
Flyg T/R + transfer till hotellet
Inträdesavgifter
Guide hela veckan + tillgång till buss
OBS! En dag är ingen ordnad aktivitet, detta är mycket bra, då kan de som vill utforska staden eller bara göra en egen utflykt. Detta är mycket uppskattat o populärt,
pensionärsföreningen i Göteborg gjorde denna resa i år, ca 30 personer, alla blev
stormförtjusta i ön och upplägget!
Även en person i vår grupp (Beatrice) har varit på ön, och hon hade bara
positiva omdömen.
Kanske en båttur till en grannön, där det finns stora sköldpaddor?
Bokningar skall ske till:
vera_duske@hotmail.com. mobil: 070/ 26 25 825 (notera understrecket mellan vera o
duske)

clonegren@gmail.com. mobil: +34 70 216 14 88 (Christina är i Spanien, hon ser ert
nummer o ringer upp).
På TEMA resors hemsida, finns vidare allt att läsa.
Först till kvarn….. hälften har redan anmält sig, sista dagen ca 15/12.
Anmälningsavgiften är 2 000:- kr.

