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Foreslått reiserute: Elliniko-Kykladene-Elliniko

7 dagers Elliniko-Kykladene-Elliniko

Seiling på Kykladene anbefales for erfarne seilere og du må være forberedt på kraftig vind. Du 
finner gode forhold for seiling samt havner med tradisjonell greske hvite og blå hus. Predominant
vindretning er fra nord.



DAG 01: Navigare Yachting base, Elliniko-Kapp Sounion (25NM) 

Lørdag

Ankomst til Navigare Yachtings base i Elliniko. Innsjekk og klargjøring.

Dra til Cape Sounion. Bukta ved Akra Sounion er ikke en havn men kan være en stopp om du ønsker å 
besøke det femte århundre tempelet Poseidon. Dette er godt synlig fra Cape Sounion og er lett 
tilgjengelig etter en kort spasertur. Ankre ved 37 ° 39.2 ' N, 024 ° 01.35 ' E.

DAG 02: Cape Sounion-Kithnos Island (26 NM) 

Søndag

Når du forlater nattehavnen etter frokost kan du seile sørøst til en bukt på vestkysten av Kithnos 
dersom det er en god værmelding får du en rolig natt her, 37 * 24 ' 5N 24 * 22 ́5E (25nm).

Det er faktisk 2 bukter delt på en smal sand rev forbinder hovedøya med en mindre øy sør for den store.
Du kan velge enten den østlig eller vestlig bukten. Dette er en fin ankringsplass i rolig vær. Hvis du 
foretrekker en havn i stedet er Merichas bare 2 NM sør.

DAG 03: Island Kithnos-Island Serifos (26NM)

Mandag

Fra Kithnos kan du fortsette å seile sørover til Serifos (26nm). Bukta på sørkysten er godt skjermet fra 
nordlige bølger selv om vinden kan blåse kraftig. Byen (Chora) ligger høyt over havnen og derfra har 
du en fantastisk utsikt.

DAG 04: Island Serifos-Island Syros (25 NM)

Tirsdag

Nå er det lurt å ta en titt på værmeldingen. Hvis langtidsvarselet viser kraftig vind mot slutten av uken 
kan det være på tide å begynne å seile nordover igjen. Hvis ikke er Kamares i Sifnos sør for Serifos 
verdt et besøk (11nm) men kanskje Vathy er en annen destinasjon 4nm sørover som er enda bedre og 
mer avslappet.

Hvis du bestemmer deg for å flytte nordover igjen er Finikas i den sørvestlige delen av Siros veldig 
hyggelig (25nm).

Denne lille havnen er godt skjermet bortsett fra for sørlige vinder. Du kan gå hekken inn til brygga og 
noen steder finner fortøyningsliner. Du kan ta et morgenbad direkte fra båten siden vannet er veldig 
klar.

Siros var hovedstaden øya Cyklades. Tidlig forrige århundre ble det bygget drivhus for dyrking av 
tomater noe som gjorde øya velstående og i hovedstaden Ermoupoli var det skipsverft bygge store skip.

Fra Finikas er det buss og drosjer til Ermoupoli. Byen er vakker med mye marmor som brukes i gater 
og torg så det er vel verdt et besøk og er en kontrast til den søvnige Finikas.



DAG 05: Island Siros-Island Kithnos (Loutra) (20 NM)

Onsdag

Denne dagen kan du seile til Loutra på østsiden av Kithnos, 32 nm fra Sifnos og 22 nm fra Finikas.

I Loutra er havnen godt skjermet fra alle vindretninger hvis du er på innsiden av moloen. Du vil finne 
noen tavernaer og du kan bli servert middag på stranden.

Det er en varm kilde noen hundre meter fra stranden og når vannet når stranden er det fortsatt 40 grader
Celsius. En liten "badekar" er laget på østsiden av stranden der det varme annet møter havet. Du kan ha
et deilig bad selv i tidlig sesong. Den varmekildevann er kjent for sin evne til å kurere ulike 
sykdommer.

DAG 06: Island Kitnos-Island Kea (21 NM)

Torsdag

Havnen på nordvestlige siden av Kea er 21 nm unna. Når du kommer til inngangen til bukta kan du 
holde styrbord inn til hovedhaven Korissia. Der kan du ankre opp med hekken inn men sørg for å teste 
ankeret da det er dårlig ankerfeste noen steder. Istedenfor å gå styrbord kan du gå rett inn i Vourkari.

Der kan du gå hekken inn til moloen (grunnet enkelte steder, sjekk Greek Waters Pilot). Stedet er rolig 
med bare noen tavernaer langs moloen og en på nordsiden av bukta. Hvis værmeldingen melder lette 
nordlige vinder kan du ankre opp i den sørvest bukten ved Kea 15 nm fra Loutra. Her kan du nyte et 
herlig morgenbad.

Et annet alternativ i rolig vær eller nordlige vinder er å seile til bukta i Sounio hvor du kan anker for 
natten. Fra Loutra er det 26 nm men fra Sounio til Lavrio det er bare 6 nm å seile på fredag etter.

DAG 07: Island Kea-Navigare Yachting base, Elliniko (35 NM)

Fredag

Hvis vinden er sterk på fredag er det godt å være i Kea siden det er 35 nm tilbake til marinaen i Elliniko
hvor du skal ankomme senest kl. 18:00 for utsjekk.

DAG 08: Marna i Elliniko

Lørdag

Kl. 9:00 skal du forlate båten


	7 DAGER - Reiserute 1
	Foreslått reiserute: Elliniko-Kykladene-Elliniko

	Mandag
	DAG 05: Island Siros-Island Kithnos (Loutra) (20 NM)

