ELAFONISOS - ostrov

ELAFONISOS - ostrov
Elafónisos
Rozloha ostrova činí 19,995 km2

• žije zde 750 obyvatel
• nejkrásnější pláže v Řecku
• nudistická pláž
Bílé pláže a zátoky ostrova
Elafónisos

Ostrov Elafónisos se nachází na jižní straně poloostrova v Lakónském
zálivu
Elafónisos je malý ostrov oddělen průlivem od zátoky u města Neapoli, jehož byl
v minulosti součástí. Neapoli dnes leží asi 10 km jižně od ostrova. Spojení
s pevninou zajištují malé trajekty, které jezdi v půl hodinových intervalech. Doba
přeplavby trvá asi 15 minut.

Tento výlet je
vhodný zejména pro
vyznavače koupání a
plážového
povalování.
Nádherné, čisté
pláže s jemným
bílým pískem jsou
omývány modrým,
průzračným mořem
lakónského zálivu.

Koupání spojené
s vyhlídkou a poznáním
Protože tento výlet je určen především
vyznavačům nádherného koupání a
plážového
povalování,
ráno
si
přivstaneme. Cesta do 90 km vzdáleného
přístavu potrvá cca 2 hodiny. Abychom
okolní
krajinou
pouze
neprojeli,
zastavíme se cestou na několika
zajímavých vyhlídkách, s nádherným
výhledem na moře a část Peloponésu.
Nezapomeneme na vesničku Plitra, která
je dnes již pouze pozůstatkem velkého
lázeňského a přístavního města, které
pohltilo moře při zemětřesení a
sopečných erupcích v období 200 let př.
Kr. Zde si uděláme krátkou procházku po
archeologickém nalezišti a budeme
pobřežní silnicí pokračovat do malého

přístavu ve vesničce Viglafia. Zde se
nalodíme na malý trajekt, který nás po
15-ti minutové plavbě dopraví do
přístavního
městečka
Elafónisos.
Krátkou projížďkou za město se
dostaneme na nedaleký vrch, ze kterého
je úžasný výhled po ostrově. Vidět je i
nedaleký pevninský nákladní přístav
Neapoli. Pak již jen sjedeme k některé
z nádherných bílých písčitých pláží.
Pláž Simos patři mezi nejznámější a
právem se o ní říká, že patří mezi
nejkrásnější pláže v Řecku. Zde si
můžete za poplatek pronajmout
slunečník s lehátky, nebo se jen tak
povalovat ve vyhřátém písku.

Průzračné moře u Elafónisu

Koupání - pláž

Sněhobílé pláže

Přesto, že písek je zde sněhově bílý,
bývá zde moře mimořádně teplé. Je
to dáno poměrně malou hloubkou
až do vzdálenosti mnoha desítek
metrů od břehu. Pokud zde začne
foukat, připraví vám moře další
nezapomenutelný zážitek. Vlny ze
širého moře, které se dostanou až
do zálivu, narazí na dlouhé mělčiny
a pak se nekonečně rolují. Nejsou
zpravidla
nijak
vysoké
ani
nebezpečné, jsou jen vítaným
oživením a zpestřením zážitků
z tohoto krásného místa. Pro
vyznavače nudismu, je nedaleko od
hlavní pláže i část, ve které je
zvýšená koncentrace „naháčů“.
Když projdete kolem této pláže a
přejdete malou úžinu, ze které
vybíhá do moře malý mis, dostanete
se na další krásné místo ke koupání.
Opět bílý písek a průzračné moře.

Vzhledem k rozsáhlým mělčinám a
malým hloubkám, jsou tato místa
vhodná i pro méně zdatné plavce a
malé děti, které si zde opravdu užijí.
V odpoledních hodinách (16 – 17)se
vydáme na cestu zpět. Pokud bude
zájem, můžeme se před odplutím
z ostrova zastavit na příjemné
posezení
v některé
z místních
rybářských taveren. Večeře u moře
s výhledem na množství malých
rybářských
lodí
může
být
příjemným zakončením krásného
dne.

Upozornění!
Na žádné z místních pláží není sprcha. Vzhledem
k tomu, že se jedná o otevřené plochy bez možnosti
po celý den vyhledat stín, nebo jiný úkryt před
sluncem, doporučuji vzít s sebou vlastní slunečník a
dostatečnou zásobu pitné vody. Rovněž doporučuji
zvolit termín tohoto výletu spíše ke konci pobytu.
Vaše pokožka bude již více přivyklá slunečním
paprskům, které jsou na ostrově Elafónisos
mimořádně intenzivní.

Přibližný počet kilometrů: cca 220 km
Orientační doba výletu: 12 – 14 hod.
Doporučený čas odjezdu: v 8 hod.
Na cestu vezměte dostatek vody a
slunečník, nebo pokrývku hlavy.

Malý kostel u přístavní hráze

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ● ŘECKO

