
14 DAGER - Reiserute 4

Foreslått rute for seiling: Elliniko – Kykladene - Elliniko

14 dager Elliniko-Kykladene-Elliniko

Seiling i Kykladene anbefales for erfarne seilere, og du må være forberedt på sterk vind. Her kan du 
oppleve flott seiling samt tradisjonelle gresk hus i hvite og blå stil.

Normal vindretning er fra nord. To ukers seiling med start i Agios Kosmas, Elliniko, Athen kan se slik 
ut:



DAG 01: Navigare Yachting base, Elliniko, ombordstigning (25 NM)

Lørdag

Ankomst til Navigare Yachting base i Elliniko. Innsjekking og klargjøring

DAG 02: Elliniko-Kapp Sounion (25 NM)

Søndag

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 03:  Kapp Sounion-Loutra, Kithnos (30 NM)

Mandag

Denne dagen kan du seile til Loutra på nordøstlige siden av Kithnos. 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 04: Island Kithnos-Finikas, Island Siros (25 NM)

Tirsdag

25 nm øst for Loutra du finner veldig fint sted Finikas i den sørvest delen av Siros. Denne lille havnen 
er godt skjermet, bortsett fra sørlige vinder. Du kan gå hekken inn til brygga og noen steder finner du 
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-øya Mykonos (25 NM)

Onsdag

Fra Finikas til Mykonos er det 25 nm. I Mykonos må du finne en plass i havnen på innsiden av de store
fergene som ligger der. Fra havnen er det ca 2 km sørover til den meget hyggelige lille byen. Imidlertid 
er øya ekstremt turistifisert og mange busser transport tusenvis av besøkende fra fergene til byen for et 
dagsbesøk og da er det overfylt.



I nærheten av havnen kan du leie en sykkel og kjøre til byen eller ta en taxi eller ta gå en tur men prøv å
gå dit når fergen ikke er der.

Hvis du liker å feste du har funnet det rette stedet!

Hvis du liker å unngå mye mennesker og været er rolig kan du seile til Dilos sør for Mykonos by og 22 
nm fra Finikas og anker over natten. Inne i en bukt er det en liten molo hvor det kan være muliheter for 
å ligge «longside».

Denne moloen brukes på dagtid av ferger som bringe besøkende til øya. Øya er faktisk et 
friluftsmuseum med en interessant historie. 2000 BC Dilos var en hellig by som det skulle være 
fødestedet til solguden Apollo og det er faktisk en av verdens mest solrike steder.

DAG 06:  Island Mykonos-Paros, Island Lefkas (22 NM)

Torsdag

Fra Mykonos er det en 25 nm lang tur sørover hvis du ønsker å besøke Paros by på nordøst siden av 
øya.

DAG 07: Island Lefkas-Island Skhinoussa (22 NM)

Fredag

Destinasjon for natten er Skhinoussa, en liten øy i "de små Kykladene". Dette området er vanligvis 
rolig selv om meltemi blåser sterkt andre steder. Skhinoussa er en liten veldig rolig og fredelig plass. 
Den moloen er ofte opptatt og da må du kaste anker med en line i land og bruke jolle. En av tavernaene
serverer en deilig hummer i spaghetti.

På vei til Skhinoussa anbefales en kort stopp i bukten på vestsiden av Iraklia. Du passerer en liten 
holme vest for Iraklia og rett etter denne finner du en bukt. Langt inne i bukta er det en liten flytende 
bøye og under denne på ca 3 meters dybde kan du se et lite fly fra andre verdenskrig.

DAG 08: Island Skhinoussa-øya Amorgos (25 NM)

Lørdag

Hvis du fortsetter å seile østover 25 nm kommer du til havnen i Amorgos. På andre siden av bukten er 
det en pub/kro som viser filmen "Deep Blue" hver dag da den ble filmet her på Amorgos. Den 
pittoreske landsbyen Chora som ligger høyt oppe over havnen er veldig hyggelig. Fortsetter du til 
østsiden av øya vil du finne et kloster som klamrer seg fast til den bratte fjellveggen. Å leie en sykkel 
er en god idé men kjøre forsiktig da veiene ofte er glatte som isen selv når det er helt tørt!

DAG 09: Island Amorgos-Island av IOS (35 NM)

Søndag

Tid for å gå sørvest til Ios (35 nm) kjent som en "fest øy" med mange puber, barer, restauranter og 
diskoteker.



DAG 10: Island IOS-Vathi, Island Sifnos (24 NM)

Mandag

Begynner du å gå nordover finner du Vathi på Sifnos et tilbakelent sted og verdt et besøk (24 NM). 
Fortsett du 4nm videre nordover kommer du til en litt større havn som heter Kamares.

DAG 11: Island Sifnos-Island Serifos (26 NM)

Tirsdag

Fra Sifnos kan du seile nordover til Serifos (26nm). Bukta på sørkysten er godt skjermet fra bølger fra 
nord selv om vinden blåser kraftig. Byen (Chora) ligger høyt over havnen og derfra har du en fantastisk
utsikt.

DAG 12: Island Serifos-Island Kithnos (25 NM)

Onsdag

Når du forlater nattehavnen etter frokost kan du seile sørøst til en bukt på vestkysten av Kithnos hvis 
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 ankerplass i rolig vær. Hvis du 
foretrekker en havn i stedet Merichas bare 2 nm sør.

DAG 13: Island Kithnos – Island Kea (15 NM) 

Torsdag

Havnen på nordvestlige siden av Kea er 20 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 med hekken inn til moloen (grunt 
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 13 nm 
fra Vathi. Her kan du nyte et herlig morgenbad.

DAG 14: 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.
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