CAMPING APOLLON DELPHI
Buiten de opgravingen en oudheden van Delphi , zijn er nog meer bezienswaardigheden, die beslist de moeite waard zijn.
Maak uw bezoek aan onze camping onvergetelijk door een of meerdere bezoeken aan deze prachtige plaatsen
Byzantijns klooster Osios Loukas: met zijn prachtige mozaieken. U volgt de weg richting Athene. 12 km achter het dorp
Arachova rijdt u naar rechts richting Distomo. Volg verder de borden.
Nonnenklooster Profeet Ilias: U volgt de weg richting Itea. Na ca 3km naar rechts .
U kunt hier o.a een prachtige uit hout gesneden kansel bezichtigen.
Het meer van Mornos: met de verzonken stad Kallio Volg de weg naar Itea - Galaxidi.
1km voor Galaxidi rijdt u naar rechts richting Lidoriki
Dagtocht Athene: Vertrek met de bus vanaf de camping.[5h.30] Reistijd ong.2h 30.
U heeft genoeg tijd voor een bezoek aan de Acropolis - Plaka en de stad te bezoeken. Met de avondbus terug naar Delphi.
Wandeltocht Parnassosgebergte: ca 1h Vanuit Delphi loopt er een wandelweg naar Kroki. U kunt er genieten van
prachtige vergezichten.
Wandeltocht Delphi - Kirra – Itea: ca 100m voor het museum in Delphi, volgt u het voetpad naar rechts richting Kirra.
De tocht voert u langs rotsen en olijfbomen naar beneden, waar u tenslotte een heerlijke duik kunt nemen in de zee bij Itea.
Bezoek aan Galaxidi : Volg de kustweg richting Nafpaktos- Galaxidi. Galaxidi is een klein Grieks dorpje met een oude
haven en prachtige zandstranden. Het marine museum en de kerk van St Nikolas zijn beslist een bezoek waard.
Korikion Andron grot : Een imposante grot aan de oostkant van de berg Parnassos, waar volgens de overlevering de God
Apollo een van zijn verblijven had.
Eptalofos: light in het hart van Parnassos, op 34km van Delphi. Bezoek de waterval en geniet van het landschap. In de
tavernes van het dorp geniet u van heerlijk eten en wijn.
Wij wensen u een plezierig verblijf op onze camping.

