
Suggestions

  

Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του Ιονίου. Χρειάζεται αρκετός χρόνος
γιανα μπορέσει κανείς να ανακαλύψει τις φυσικές ομορφιές του νησιού. Υπάρχουν όμως και
κάποια μέρη τα οποία έχουν ξεχωριστή ομορφιά, και σας προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο
από το χρόνο σας, για να τα επισκευτείτε. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια - διαμερίσματά μας και να δείτε όλα τα αξιοθέατα της Κεφαλονιάς

  

  

Μερικές από τις προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:

    
    1.   

Λίμνη Μελισσάνη
Πρόκειται για μοναδικής ομορφιάς λιμνοσπήλαιο, το οποίο σας προτείνουμε να

επισκευτείτε. Βρίσκεται στο χωριό " Καραβόμυλος" της Σάμης
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        2. Σπήλαιο Δρογγαράτη·  Είναι ένα από τα οραιότερα σπήλαια της Ελλάδας.Χαρακτηριστικό του είναι ότι διαθέτειπολύ καλή φυσική ακουστική, γιαυτό και στο εσωτερικό του έχει διαμορφωθεί χώροςσυναυλιών. Βρίσκεται στο δρόμο από Σάμη προς Αργοστόλι

        3. ΚαταβόθρεςΣτην τοποθεσία αυτή, το θαλασσινό νερό εισχωρεί σε μια σχισμή στο βράχο, καιχάνεται στο εσωτερικό του νησιού. Απόδειξη, αποτελεί ο νερόμυλος που έχει τοποθετηθείστην είσοδο της σχισμής, και περιστρέφεται εξαναγκαζόμενος από την ροή του νερού       4. ΚαραβόμυλοςΣτην τοποθεσία αυτή το νερό εξέρχεται από το εσωτερικό του νησιού. Απόδειξη,αποτελεί πάλι η παριστροφή του νερόμυλου που εχει τοποθετηθεί εκεί. Τα σημεία εισόδουκαι εξόδου του θαλασσινού νερού, βρισκονται αντιδιαμετρικά του νησιού     Παραλίες :  Η Κεφαλονιά διαθέτει πανέμορφες παραλίες, με πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά,μοναδικής ομορφιάς. Σας προτείνουμε μερικές από αυτές        1. Παραλία ΜύρτουΈχει βραβευτεί ως καθαρότερη παραλία στην Μεσόγειο. Είναι η μεγαλύτερη παραλίατου νησιού. Το γαλάζιο χρώμα των νερών δίνει εξαιρετική ομορφιά στο τοπίο. Μπορείκανείς να απολαύσει μοναδικής ομορφιάς  ηλιοβασίλεμα από την παραλία αυτή

      2. Παραλία ΞίΠανέμορφη παραλία με χαρακτηριστική κόκκινη άμμο.

      3. Παραλία ΑντίσαμοςΠολύ όμορφη παραλία, ανατολικά της Σάμης.

      4. Παραλία Σκάλα
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      5. Παραλία Μακρύς Γιαλός

      6. Παραλία Πλατύς Γιαλός

      7. Παραλία ΈμπλυσηΠολύ όμορφη παραλία, και καθαρή παραλία του απέχει 1km απο τη "Villa Romantza".

      Τοποθεσίες :            1. Άσσος  Πανέμορφο χωριό, με μοναδικής ομορφιάς φισικό τοπίο. Χαρακτηριστικό είναι το κάστροτου.
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