ITAKA

Wyspa na Morzu Jońskim, która znajduje się na zachód od wybrzeży Peloponezu
(Grecja), wchodzi w skład archipelagu Wysp Jońskich.
Legendarna wyspa, z której wyruszał na wojnę trojańską, a później wracał przez
dekadę, mityczny bohater Odyseusz. Na tej malowniczej wyspie, czekała na
Odyseusza jego wierna żona- Penelopa.
Dziś Itaka, jedna z Wysp Jońskich, oferuje turystom dzikie plaże, autentyczny
klimat i doskonałe warunki do uprawiania niemal każdego sportu. Panują tu
znakomite warunki do żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, czy
snorkelingu. Istnieje także możliwość zwiedzania wyspy na rowerze lub
wypożyczania skuterów i rowerów wodnych. Jest to idealna wyspa dla turystów
pragnących wypocząć w spokojnej, kameralnej, greckiej atmosferze. Wyspa oferuje
podróżnym piękne krajobrazy, dzikie plaże, urokliwe wioski położone nad morzem i
w górach, kilka monastyrów oraz tajemniczych jaskiń.

Atrakcje turystyczne:
• Itaka słynie z malutkich zatoczek, zacisznych plaż, otoczonych zielonymi
górami i krystalicznie czystymi, turkusowymi wodami. najsłynniejsze plaże na
wyspie to: Sarakiniko, Dexa Minnímata, Yidaki, Aetos, Aspros Yialos Afáles,
Kourvoólia.
• Stavros – największa miejscowość w północnej części Itaki z pomnikiem i
trasą powrotu Odyseusza do ojczyzny. Malownicze widoki, greckie tawerny i
spokojna atmosfera gwarantują udany wypoczynek.
• Muzeum Archeologiczne w stolicy Vathi.
• Grota nimf – to tu Odyseusz miał ukryć skarby otrzymane od Alkinoosa, króla
Feaków.
• Kioni – największy kurort na wyspie, amfiteatralnie położony na zboczu
wzgórza, słynie z pięknej architektury, najlepszych tawern i ładnej plaży.
• Wioska Anogi z punktami widokowymi na piękną okolicę.
• Starożytne Alkakomenes – miejsce związane z Odyseuszem.
Atrakcje sportowe:
• Sporty wodne takie jak: nurkowanie, snorkeling, kajaki na pięknych plażach
Sarakiniko, Dexa Minnímata, Yidaki, Aetos, Aspros Yialos Afáles, Kourvoólia
VATHI – Stolica wyspy. Malownicza miejscowość w zatoce z portem oraz licznymi
lokalnymi sklepikami i tawernami. Z portu rozpościera się piękny widok na malutką
wyspę Lazaretto z małą kapliczką.
STAVROS – Położona ok. 16 km od Vathi, druga pod względem wielkości
miejscowość na wyspie. W okolicy znajdują się dwa stanowiska archeologiczne:
cytadela na wzgórzu Pelikata, niewielkie muzeum oraz Szkoła Homera.
EKSOGI – Urocza, górska wioska z tradycyjną zabudową, z której rozpościerają się
fantastyczne widoki na okoliczne wyspy Morza Jońskiego.
ANOGI – Najwyżej położona i najstarsza wioska na wyspie. Oprócz pięknych
widoków i starej zabudowy warto odwiedzić XV-wieczny kościół Zaśnięcia Matki
Bożej z ciekawymi freskami.
FRIKES – Mała malownicza wioska rybacka otoczona zielonymi wzgórzami, z
pięknym portem pełnym łodzi rybackich, a w sezonie luksusowych jachtów. Łódką
można stąd popłynąć na okoliczne plaże, a promem na Kefalonię lub Lefkadę.
KIONI – Najbardziej turystyczna wioska, a jednocześnie jedno z najpiękniejszych
miasteczek na Itace. Położone w malowniczej zatoce, ok. 24 km od Vathi, gwarantuje
wspaniałe widoki.

