Via Verde

Peloponez – zielony zakątek Grecji – jesień
Sobota : Przylot do Aten w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu w Atenach
Niedziela : Transfer do Kalamaty , Kalamata-Petalidi 33km, 120hm
Dzisiejszy etap to rozgrzewka i pierwsze spotkanie z morzem. Jedziemy wzdłuż wybrzeża do
wypoczynkowej miejscowości Petalidi.
Poniedziałek: Petalidi-Fonikounta 44 km, 660 hm
Jedziemy dalej na południe przeważnie wzdłuż wybrzeża. Po około 20km i pokonaniu niewielkiego
wzniesienia docieramy do Koroni, klimatycznego średniowiecznego miasteczka z okazałą twierdzą na
skale, oraz ukrytym w jej cieniu żeńskim klasztorem. Tutaj też możemy zasmakować lokalnej kuchni
w portowej tawernie. Przed nami pierwszy poważniejszy podjazd. Będziemy się wspinać na
wys.390m po czym efektownym zjazdem zakończymy etap w Fonikouncie. Ruch samochodowy jest
tu znikomy a widoki piękne.
Wtorek: Fonikounta-Gialova 40 km, 380 hm + 6 km pieszo
Przed nami kolejne średniowieczne miasto –Methoni z imponującą i bardzo fotogeniczną twierdzą
oraz Pylos, które oprócz wspaniałych zabytków słynie z wyjątkowych plaż. Najpiękniejszą z nich
Voidokila Beach odwiedzimy już po zakwaterowaniu. Część trasy- około 6 km pokonamy pieszo,
zdobywając po drodze Paliokastro ruiny średniowiecznego zamku. Stąd roztacza się niezwykły widok
na plażę oraz sąsiadującą z nią lagunę. Na plaży relaks i koniecznie kąpiel w morzu. Pozostałą część
trasy przemierzymy wzdłuż laguny , podziwiając flamingi.
Środa: Gialova-Pałac Nestora-Pyrgos-Wodospad Valtas-Maratopoli-Gialova 60 km, 640 hm
Naszym pierwszym celem będzie położny na wzniesieniu Pałac Nestora- pieczołowicie
odrestaurowane pozostałości starożytnej fortecy z XV wpne. Stąd roztacza się piękny widok na
zatokę Navarino. Kontynuujemy podjazd aby ostatecznie osiągnąć wysokość 400 mnpm. Podziwiając
piękne widoki parku krajobrazowego dojeżdżamy do wodospadu Valtas a stąd nad wybrzeże, gdzie
będziemy się mogli zrelaksować się na plaży.
Czwartek: Gialova-Buca 50 km, 630 hm
Dzisiaj czeka nas najbardziej zielona część Peloponezu. To obszar niekończących się gajów oliwnychwszak Grecja to potentat w produkcji oliwy. Z głównego szlaku odbijemy w poszukiwaniu, ukrytego w
gęstwinie lasu, wodospadu Gialova a następnie udamy się w kierunku wodospadów Polilimnio, serii
kaskad tworzących niewielkie jeziorka –to miejsce idealne na piknik i kąpiel. Etap zakończymy w
nadmorskim kurorcie Buca.
Piątek: Buca-Starożytne Messini-Buca 65 km, 750 hm
Dzisiaj dość wymagający etap z licznymi podjazdami , którego celem są ruiny starożytnego miasta
Messini. Alternatywnie można pozostać na miejscu i oddać się leniuchowaniu na plaży.
Sobota: Powrót do Polski – najpierw autobus do Aten, potem samolot

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

