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ITAKA

Itaka (Ithaki) znana jest na ca!ym "wiecie jako 
wyspa Odyseusza, bohatera Odysei Homera. 
Autor opisuje w# tym eposie ponad 10-letni$ hi-
stori% powrotu króla do domu z#wojny troja&skiej. 
Odyseusz i#Itaka to symbole przygody, jednocze"- 
nie t%sknoty za ojczyzn$, a# nawet wytrwa!o-
"ci i# wierno"ci ma!'e&skiej. Cho( tak naprawd% 
brak jakichkolwiek dowodów na to, 'e Odyseusz 
mieszka! na tej wyspie, na ka'dym kroku napo-
tykamy miejsca z#nim zwi$zane. Le'$ca niedale-
ko portu Vathy Jaskinia Nimf to miejsce, gdzie 
Odyseusz mia! ukry( skrzyni% skarbów, któr$ po-
darowa! mu król Feaków Alkinoos. Niestety dzi" 
jedynymi skarbami s$ tu stalagmity i#stalaktyty, 
a#do tego jaskinia cz%sto bywa zamkni%ta. )ród!o 
Aretuzy, czyli miejsce, gdzie "winiopas Eumajos 
poi! swoj$ trzod%, le'y ok. 90 minut pieszo od 
portu Vathy, a#ruiny na szczycie góry Aetos, 7 km 
od Vathy, zosta!y uznane za pozosta!o"ci zamku 
Odyseusza. 
Itaka to zielona, górzysta wyspa z#pi%knymi, g!%-
bokimi zatokami z#kryszta!owo czyst$ wod$. Jedna 
z#zatok, Molos, wcina si% tak g!%boko w#wysp%, 'e 
dzieli j$ prawie na dwie cz%"ci. W$ski pasek l$du ma 
w#tym miejscu niewiele ponad 0,5 km szeroko"ci.  
Z# powodu braku lotniska na Itace nie rozwin%!a 
si% masowa turystyka, a#liczne szlaki piesze wyty-
czone w"ród zielonych wzgórz i#zatok czyni$ z#niej 
idealne miejsce wypoczynku dla aktywnych ludzi. 
Itaka to równie' raj dla 'eglarzy. Pomimo 'e wy-
spa jest ma!a, s$ na niej a' trzy porty. Najwi%kszy 
z# nich, a# zarazem stolica wyspy – Vathy – le'y 
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w#g!%bokiej, przypominaj$cej jezioro zatoce. W#od-
dalonej o#3 km od portu wiosce Perahori co roku 
w#sierpniu bardzo hucznie obchodzi si% Festiwal 
Wina. By spokojnie zwiedzi( wysp%, najbezpiecz-
niej pozostawi( jacht w#porcie Vathy. 

Krajobraz wyspy Itaka

Port Vathy
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KEFALONIA 

Kefalonia (Kefalinia) jest najwi%ksz$ i# najwy'sz$ 
z# wysp Morza Jo&skiego. Wspania!a i# zró'nico-
wana, pe!na kolorowych wiosek ukrytych w#wi%k-
szych i# mniejszych zatokach, oferuje turystom 
oraz#'eglarzom wiele atrakcyjnych miejsc. Pi%kne 
piaszczyste pla'e u# stóp wysokich wapiennych 
klifów, poro"ni%tych na górze zielonymi krzewami, 
tworz$ niesamowit$ sceneri%. W#1953 r. wysp% na-
wiedzi!o trz%sienie ziemi. Jeszcze dzi" zobaczy( 
mo'na wiele zrujnowanych i# opuszczonych po 
tym kataklizmie domów i# gospodarstw. Oprócz 
pi%knych pla' Kefalonia mo'e poszczyci( si% te' 
niezwyk!ymi jaskiniami, z#których dwie – Drogarati 
i#Melissani – s$ najbardziej znane. Warto zajrze( 
te' do uroczego portu Asos, a#tak'e skosztowa( 
doskona!ego miejscowego wina Robola.

JASKINIA DROGARATI
Jaskinia Drogarati to imponuj$ca grota z# nie-
zwyk!ymi formacjami stalaktytów i# stalagmitów. 
Zosta!a odkryta 300 lat temu, gdy silne trz%sienie 
ziemi ods!oni!o wej"cie do niej. Jaskinia nie zosta-
!a jeszcze do ko&ca zbadana, ale przypuszcza si%, 
'e mo'e by( po!$czona z#innymi okolicznymi gro-
tami. Do zwiedzania udost%pniono na razie dwie 
komory, do których prowadz$ liczne, do"( strome 
schody. Wi%ksza z#nich ma tak dobr$ akustyk%, 'e 
organizowane s$ w#niej koncerty. Najpro"ciej do-
trze( tu taksówk$ lub wynaj%tym samochodem, 
pozostawiaj$c jacht w#oddalonym o#nieca!e 5 km 
porcie Sami na wschodnim wybrze'u wyspy.

JASKINIA MELISSANI
Jaskinia Melissani le'y bli'ej morza i#mo'na po-
kusi( si% o#pieszy spacer z#portu Sami (ok. 2 km 
w# jedn$ stron%). Wewn$trz skalnej groty, której 
sklepienie zapad!o si% kilka tysi%cy lat temu, 
znajduje si% s!one jezioro. St$d cz%sto nazywa 
si% to miejsce jeziorem Melissani. Jaskini% zwie-
dza si%, p!ywaj$c !ódk$, a#najlepiej robi( to oko!o 
po!udnia, kiedy promienie s!oneczne padaj$ bez-
po"rednio na powierzchni% wody, tworz$c ma-
giczn$, niebiesk$ po"wiat%. Pomimo i' g!%boko"( 
tego niewielkiego jeziorka wynosi kilkana"cie 
metrów, to woda w#nim jest tak przejrzysta, 'e 
doskonale wida( dno.

ASOS
P!yn$c wzd!u' pó!nocno-zachodniego wybrze'a 
wyspy, warto zajrze( do uroczego miasteczka 
Asos, wzniesionego wokó! malowniczej zato-
ki. Ta spokojna i# senna miejscowo"( z# kilkoma 
miejscami do cumowania jest przeciwie&stwem 
g!o"nych Fiskardo czy Argostoli. Dodatkow$ 
atrakcj$ s$ ruiny pot%'nej weneckiej twierdzy, 
le'$ce na pó!wyspie po!$czonym z# l$dem w$-
skim przesmykiem. Spacer na wzgórze z# zam-
kiem pozwala podziwia( pi%kno Asos z# innej 
perspektywy.

PLA*A MYRTOS
Spektakularna pla'a Myrtos jest uznawana za jed-
n$ z#naj!adniejszych na ca!ym "wiecie. Jest ona 
te' symbolem i wizytówk$ Kefalonii. Ponad 700 m  
l"ni$cego, bia!ego piasku i# drobnych kamyków 
idealnie kontrastuje z# b!%kitnym,# kryszta!owo 
czystym morzem. Pla'a le'y u#podnó'a wysokie-
go, klifowego brzegu, a#oba jej ko&ce otoczone 
s$ wysokimi, skalistymi cyplami. Na pla'y Myrtos 
kr%cono niektóre sceny do filmu Kapitan Corelli. 
Przy sprzyjaj$cej pogodzie mo'na stan$( na ko-
twicy w#zatoce Myrtos, alternatyw$ jest dojazd 
wynaj%tym samochodem po pozostawieniu jach-
tu w#którym" z#portów.
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Jaskinia Melissani

Jaskinia Drogarati
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WINNICA DIVINO WINERY
Na Kefalonii trzeba koniecznie spróbowa( miej-
scowego bia!ego wina Robola. Mo'na je kupi( 
w# wi%kszo"ci sklepów, ale najlepiej dokona( 
degustacji u# fachowców, czyli odwiedzi( jed-
n$ z#winnic, np. Divino Winery, która mie"ci si% 
w#miejscowo"ci Pessada. Adres i#kontakt najpro-
"ciej znale+( na stronie internetowej www.vine-
garandroses.com. W# Pessadzie znajdziemy port 
promowy i# rybacki, ale jacht lepiej pozostawi( 
w#zatoce na kotwicy. Najbezpieczniej jednak za-
cumowa( w#porcie Argostoli.

ZAKINTOS

Zakintos (Zakynthos), zwana przez mieszka&ców 
Zante, to chyba najbardziej popularna wyspa 
Morza Jo&skiego. Mieszka&cy postanowili posta-
wi( na turystyk%, wykorzystuj$c naturalne pi%k-
no swojej ojczyzny, jej niesamowite krajobrazy, 
rzadkie w#Grecji piaszczyste pla'e i#krystalicznie 
czyst$ wod%. Wp!yw turystyki wida( na ka'dym 
kroku – du'e hotele, tysi$ce turystów na pla-
'ach, setki skuterów i# quadów na drogach. Ale 
b!%dem by!oby omini%cie Zakintos podczas rej-
su, bo je"li pomin$( skomercjalizowane po!udnie, 
pó!nocna cz%"( wyspy oferuje niesamowite klify, 
jaskinie czy Zatok% Wraku. Stolica wyspy zosta-
!a w#90% zniszczona podczas silnego trz%sienia 
ziemi w# 1953 r., wi%c pozosta!o w#niej niewiele 
zabytków. Przy pó!nocnej cz%"ci portu znajdu-
je si% du'y, !adny plac z# pomnikiem Dionisiosa 
Solomosa. Ten urodzony na Zakintos grecki po-
eta jest autorem poematu, który sta! si% hymnem 
Grecji. Ciekawostk$ jest to, 'e hymn tego kraju 
jest najd!u'szy na "wiecie (ma a' 158 zwrotek) 
i# jako taki zosta! wpisany do Ksi!gi rekordów 
Guinnessa.

ZATOKA WRAKU (PLA*A NAVAGIO)
Na zachodnim wybrze'u wyspy le'y zatoka z#wra-
kiem statku. To pi%kne miejsce jest niestety opa-
nowane przez turystów. W# sezonie letnim statki 
wycieczkowe przywo'$ tu tysi$ce go"ci. Jednak 
wcze"nie rano czy pó+nym popo!udniem jest tu 
spokojniej i#wtedy warto przyp!yn$( tu jachtem. 
Aby zd$'y( wp!yn$( do zatoki wcze"nie rano, 
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Wrak na pla'y Navagio
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mo'na stan$( na noc na kotwicy w#po!o'onej 3 Mm  
na po!udnie zatoce Vromi. Niesamowite wra'enie 
robi zatoka widziana z#góry, ale zbli'aj$c si% do 
brzegu klifu, nale'y zachowa( du'$ ostro'no"(.

B,-KITNA GROTA
Nast%pna atrakcja wyspy le'y w#pó!nocnej cz%-
"ci wyspy, 0,5 Mm na pó!noc od portu i# zatoki 
Agios Nikolaos. Jaskinie i# tunele, w# których 
mo'na p!ywa( pontonem, zawdzi%czaj$ swo-
j$ nazw% kolorowi morza, które odbijaj$c si% 
w# bia!ych ska!ach, nadaje im niebieski kolor. 
Mo'na stan$( na kotwicy w# pobli'u najwi%k-
szej jaskini lub pozostawi( jacht w#porcie Agios 
Nikolaos i# przyp!yn$( tu !odzi$ wycieczkow$.

*Ó,WIE Z#PLA*Y LAGANAS
Zatoka Lagana na po!udniu wyspy jest najwi%k-
szym i#najwa'niejszym siedliskiem 'ó!wi karetta 
(Caretta caretta) w#ca!ej Europie. Te morskie gady 
to drugi po Zatoce Wraku symbol Zakintos. Pla'e 
Laganas i#Gerakas s$ najwa'niejszymi miejscami 
rozmna'ania si% 'ó!wi na wyspie. Co ciekawe, przy 
pla'y Laganas le'y najg!o"niejsza chyba miej-
scowo"( wypoczynkowa na Zakintos, jednak jak 
wida(, zwierz%tom to nie przeszkadza. Zarówno 
pla'a, jak i#ca!a zatoka to teren Morskiego Parku 
Narodowego Wyspy Zakintos, w#którym obowi$-
zuje wiele obostrze&. Kategorycznie nie wolno 
rozkopywa( gniazd 'ó!wich ani dotyka( m!o-
dych zwierz$t, a# przebywanie na pla'ach noc$ 
jest zabronione. W# zatoce le'y ma!a wysepka 
Marathonisi, zwana te' Wysp$ *ó!wi, gdy' wiele 
z#nich sk!ada tam swoje jaja, a#poza tym widziana 
z#w!a"ciwej strony kszta!tem przypomina 'ó!wia. 
Wysepka le'y w#strefie B parku, wi%c kotwiczy( 
mo'na w# odpowiedniej odleg!o"ci i# podp!ywa( 
na pla'% pontonem. Uwaga, w#okresie l%gowym 
– od maja do ko&ca sierpnia – obowi$zuje za-
kaz wst%pu na pla'%, by nie uszkodzi( l%gowisk. 
Chc$c stan$( w#zatoce Lagana na kotwicy, trze-
ba zwróci( uwag% na miejsca obj%te zakazem 
kotwiczenia i#'eglugi. Dodatkow$ atrakcj$ wyspy 

Marathonisi s$ klify i# jaskinie w# jej po!udniowej 
cz%"ci.

AGIOS SOSTIS I#WYSEPKA CAMEO 
Agios Sostis to spokojna i#urokliwa miejscowo"(, 
b%d$ca przeciwie&stwem le'$cego niedaleko, 
ha!a"liwego Laganas. Spokój i#przepi%kne wido-
ki sprawiaj$, 'e miejsce jest bardzo kameralne 
i#romantyczne. Najwi%ksz$ atrakcj$ Agios Sostis 
jest male&ka, niezwyk!ej urody wysepka Cameo. 
Nazywana bywa te' Wysp$ .lubów, gdy' jest to 
popularne miejsce ceremonii lub sesji zdj%cio-
wych nowo'e&ców. Na Cameo prowadzi urokliwy, 
drewniany mostek, idealne t!o dla malowniczych 
zdj%(. Poniewa' wyspa jest w!asno"ci$ prywatn$, 
za wej"cie na ni$ pobierana jest op!ata w wyso-
ko"ci ok. 5 /, w# zamian za co dostaje si% oko-
liczno"ciowy brelok ze zdj%ciem lub darmowy 
napój w#barze (spacer po mostku jest bezp!atny). 
Zarówno w#Agios Sostis, jak i#w#pobli'u wysepki 
Cameo mo'na stawa( na kotwicy. Le'$cy w#po-
bli'u port Lagana (Agios Sostis) jest w# ca!o"ci 
zaj%ty przez !odzie wycieczkowe. Wysepka Cameo

B!%kitna Grota

Gniazda 'ó!wi na pla'y Laganas

Widok na wysepk% 
Cameo od strony morza


