Fahrplan aneb Lefkádou křížem krážem
(1.6.-12.6. 2006: Milda, Lenka, Andrea, Braňo)
Cena zájezdu: původní cena 12600Kč/osoba, na last minute sleva 2000Kč/osoba, palivový příplatek
450Kč/osoba, připlaceny snídaně 1250Kč/osoba, celkem zaplaceno 12300Kč/osoba
1.6.
Letecky z Prahy do řecké Prevezy a pak busem přejezd na Lefkadu do Vassiliki. Ubytování Studia Sofia
v horním patře s výhledem na moře (Vassiliki Ponti). Snídaně ve Vassiliki (hotel Mythos).
2.6.
Půjčení auta (Braňo+Ája) a motorky Kymko (Milda+Lenka). Pokoukání po Vassiliki Bay, nakoupení
sváči na cestu. Cesta na Mys Doukatos: Z Vassiliki přes Komilio, Dragano, Athani směr kostel Agios
Nikolas; zastávka u Agios Nikolas-oploceno a zavřeno, umřela nám tam motorka-spojka KO, namáčkli
jsme se k Braníkovi a Áje do Seicenta a nakonec jsme úspěšně dorazili k majáku na Mys Doukato~Mys
Lefkadas. Odpoledne koupání na Porto Katsiki. Večeře taverna Sesoula v Draganu.
Útrata dne: pronájem auta-142e/5dní, pronájem motorky-135e/10dní; rajčata, broskve, voda-5,04e;
chleba, medové pečivo-3,40e; večeře-Suvlakja, zapečený Pasta, řecký salát, domácí červené víno, banán,
jablko, hruška-36,70e
3.6.
Ráno jsme si vyzvedli jinou motorku (Yamahu) a vyrazili na cestu. Z Vassiliki do Karoucha
Cave+vyschlé koryto řeky opodál, Sivros (kostel, zvonice, pekárna), Kerasia fountain, Agioa Iilias (821
m.n.m., končí asfalt, pak už jen prašná a kamenitá cesta přes hřeben), vyhlídka u zvoničky, Mnimati
(satelity; 1157 m.n.m.; asfalt), Agios Donatos (studny), Englouvi (sváča na náměstí), Vafkeri (bílá
zvonice na 4 nožkách u kostela), Water falls Rachi (koupání v jezírku dle vzoru J. Kennedy-Onassis,
ostatní turisti zírají, kam všude Češi nevlezou ;) ), Nidri, Kastri Bay (Amouso beach). Cca 98 km najeto
za tento den
Útrata dne: Pekárna Sivros 2,60e; benzín-7,02e a 3e; citróny, rajčata, broskve, feta, chleba-7e; gyros
v Nidri-10e; červené víno, brambůrky-1,8e+3,2e; pohledy-9e+4,90e; večerní nákup (rajčata, olivy, kečup,
sýr, cibule, slanina, pivo)-13,30e.
4.6.
Z Vassiliki směr hl.m. Lefkada (pokoukání po Marině, Saliny, Agh. Mavra Castle-pokoukání jen okolo,
protože právě zavřeli, protože jsme přišli po 15°° :( ), Gira (západně od hl.města)-větrné mlýny na
pobřeží, klášter Monastery Faneromenis, beach Skala Gialou
Útrata dne: moto benzín+olej-4,50e; moto benzín 1,90e; auto benzín-8,10e; obídek v hl. m. Lefkada45,5e (2xmusaka, 2xmeatballs, 2xřecký salát, 1xtzaziki, 1,5l vody); pohledy-1,20e+0,60e; nákup 13,50e
(2x víno, zelenina na řecký salát). Najeto 110km.
5.6.
....ráno slejvák-po snídani hrajeme Carcassonna na verandě, odpoledne cesta trajektem z Vassiliki na
Kefalonii-přístav Fiscardo (trajekt přijel i odjel z Vassiliki pozdě, takže jsme na K. dorazili až v půl třetí a
poslední trajekt zpět na Lefkadu jel už v půl páté, takže se nám trochu hroutil časový plán) – rychlovka 10
min na pláži Myrthos 24km od přístavu Fiscardo.
Útrata dne: bezín auto-10e; trajekt Vassiliki-Fiscardo-50e; trajekt Fiscardo-Nidri-50e (26e/auto,
6e/osoba); gyros v Nidri-5e; víno-9,45e; pohledy-1e+3,20e; mapa-4e; pohledy-4e; medové sladkosti3,10e; chleba-0,60e; chipsy-1,80e
6.6.
Z Vassiliki přes Fterno (kostelíky), Vlicho, Nidri, Perigiali, Monastery Evangelistrias (Kokkoni
Ekklisial), Plastoma, Karia, Pigadisani, Exanthia, Kalamitsi, beach Vali (koupání vedle Kathismy)
Útrata dne: ranní nákup-6,19e; benzín moto-1e; pronájem skůtru 54e+1e benzín; nákup (víno, olivy,
meloun, kečup, sýr, chipsy, okurka, rajčata)-15e;

7.6.
-ráno slejvák. Z Vassiliki do Poros, Mikros Gialos, Ancient Farm House, výletní cesta podél pobřeží
v výhledem na Meganisi, beach Kamari, Desimi bay, Vlicho bay, okolo Katochori, Sivota
Útrata dne: víno, cookies, křupáky-9,30e; benzin moto-3,50e, skútr-4e; rybí večeře v Sivotě 4x20e
8.6.
Z Vassiliki Ponti do Agh. Petros, pak doleva po kamenité cestě (zkratka přes hřeben na pláže), beach
Egremni, Athani, Dragano, Komilio, Agr.
Útrata dne: benzín moto+skútr-8,50e; ranní nákup-5,67e; chleba-1,20e; večerní nákup-10,55e.
9.6.
Výlet na Meganisi: Z Ponti Vassiliki do Kodarena, Marandochori, Vlicho, Steno, Nidri - odtud trajektem
na Meganisi - Spilia bay, Spartochori, Vathi-cesta podél pobřeží a zálivů, beach Limoneri, Katomeri,
kamenitou cestou na výběžek ostrova-nešlo to až na konec; koupání na pláži vedle kozího stáda naproti
Lefkadě kousek od Spartochori.
Útrata dne: benzin moto-2,98e, skútr-2,50e; mapa+pohled 6,90e; trajekt tam a zpět-26e; večerní nákup14,37e a 2,89e; medové sladkosti 6-7e
10.6.
..ráno déšť-bouřilo to a občas skáplo, celý den se honily bouřkové mraky, až odpoledne v 14:30 jsme se
odhodlali jet na výlet na beach Gialou (pláž s černými kamínky)-jeli jsme tam kamenitou cestou zadem
kolem kopce za Studiem Sofia (cesta není v mapě-od studia směrem k Mys Doukato), přijeli jsme do
Athani zadem směrem od Mysu Doukato, beach Gialou a cestou zpět večeře opět v Sesoula v Draganu
(aperitives: wine leaves with rice, tzaziki, greek salad (rajčata, okurka, paprika, cibule, olivy, oliv. olej,
feta, koření), fried zuccini; lamb chops (jehněčí maso s opečenými brambory 3x), roast meat with lamb
meat s těstovinovou rýží s rajčaty; 1l bílého domácího vína)
Útrata dne: benzin+olej 10e; večeře 43e; oliv. olej 1l 6e; med 5+5e v Draganu
11.6.
Z Ponti Vassiliki, Agh. Petros, Hortata, Agh. Theodoros, Mamasi, Nikolis, Sivros, Monasterz Agh.
Ioanou Theologou, Agh. Paraskevi, Vournikas, Agh. Ioannis Karaviadou, sjezd na hlavní pod Pternem,
zpět k Vassiliki Marandochori, bay/beach Amouso (marný pokus o přejezd rovnou na beach Aghiofili,
cesta končila v kopci slepou, pak už jen trnité křoví-cesty nebyly propojeny), zpět na hlavní silnici do
Vassiliki, cesta na beach Aghiofili.
Útrata dne: benzin 3+3e; ranní nákup chleba v pekáně-0,60e, večerní nákup (sušenky+dárečky MaL
(víno, oliv.olej, oliv.pasta, mořská sůl- 23,20e), dárečky AaB 30E)
657 km na Yamaze/8 dní
480 km autem (5 dní)
celkem najeto: cca 800 km
12.6.
balíme; Útrata dne: chleba a sýr-1,86e

