7 DAGER - Reiserute 4

Foreslått seiling reiserute: Elliniko-Saroniabukta-Elliniko-RUTE 3
7 dager Elliniko-Saroniabukta-Elliniko
Seiling i Saroniabukta anbefales til erfarne seilere. Normal vindretning nordøst og Meltemi vindene
begynner rundt midten av juli og bygger seg opp til full styrke i august og begynnelsen av september
for deretter å avta mot slutten av september.

DAG 01: AG. Kosmas Marina – Perdika (18 NM)
Seiling fra Agios Kosmas Marina i Elliniko (Athen) er en perfekt måte å utforske Saroniabukta og de
saroniske øyer på. Denne 7 dagers seilsruten inkluderer øyene Aigina, Spetses, og Hydra samt Ermioni
på Peloponnes halvøya.
Perdika er en landsby på østkysten av Aigina, er best kjent for sine gastronomiske- og sportstilbud: Her
kan du smake på den beste sjømaten, gjøre et bredt spekter av vannsport eller nyte naturen rundt deg.
Det er et flott sted for å fordype seg i den lokale livsstil og tradisjoner. Perdika er en gammel
fiskerlandsby med gammel arkitektur. Når det gjelder seiling anbefaler vi å være forsiktig når ankring
opp i bukta da deler av bukten er grunn.
Øyene Moni og Angistri. Ovenfor Perdika finner du to øyene som kan nås med båter. De er kjent av sin
uberørte natur, klart vann og tett vegetasjon. En avstikker hit gir deg følelsen av en ekstra miniferie.
Bruk litt tid til dykking og snorkling i de viker og grotter som skjuler et rikt marint liv.
DAG 02: Perdika (Aigina) – Poros (15 NM)
Dra til Poros. Denne øya tilbyr shopping, vannsport og land aktiviteter. Leie en sykkel/scooter eller
lignende. For barna er det flere bukter og strender å utforske ved svømming. Mega yachter, fiskebåter
og seilbåter alle deler marinaen, så hvis du ønsker et godt sted, må du ankomme med tidlig
ettermiddag.
Det er mange restauranter å velge mellom: vi kan anbefale Oasis restaurant med eieren Mike, som
alltid velkommen Navigare kunder og bidra til å myr din yacht hvis du tilfeldigvis å få en plass rett
utenfor restauranten.
DAG 03: Poros – Hydra (12 NM)
Hydra er en veldig sjarmerende øy uten biler. Du kan komme deg rundt på øya med esel. Denne øya er
også svært populær blant athenerne og kjendiser. Onassis er kjent for å ha brakt kjendiser hit for fester.
Havnen er svært liten og det er vanlig å måtte ligge i tredje eller fjerde rad. Selve havnen er liten og
sjarmerende, og nærmiljøet er verdt en spasertur for å se. Vi anbefaler en god middag etterfulgt av en
drink ved solnedgang. "Hydronetta" er en veldig hyggelig bar med en spektakulær utsikt til den vakre
solnedgangen.
DAG 04: Hydra – Spetses (15 NM)
Spetses - denne øya er svært populær for athenerne og grekerne som besøker området. Det er kjent for
å være eksklusiv med gourmet restauranter, fine små butikker og mange barer. Det er også mange fine
strender som du kan nå med hest vogn eller du kan ta en taxibåt for krysse bukta til Porto Heli om du
vil bade fra fastlandet.
En tips fra et av våre mannskapbesetningsmedlemmer er å besøke restauranten "den gamle oliven
pressen – Liotrivi". Restauranten ligger i en 200 år gammel renovert olivenpresse. De beste bordene er
ute på den lille bryggen i forbindelse med restauranten. Josefines tips for en spennede rett er "pære
ravioli med gorgonzola saus og revet mandel på toppen."

DAG 05: Spetses – Ermioni (10 NM)
Ermioni. Hvis du kunne summere dine greske seilopplevelser i en by ville det være Ermioni. Det er en
liten by som ligger overfor Hydra hvor du kan finne kulturelle og aktiviteter for tidsfordriv både dag og
natt. Det er en tradisjonell by svært godt tilpasset turister med en rekke restauranter, barer og butikker.
Hvis du er historisk interessert kan du besøke de historiske stedene som kirken Taxiarchon og de gamle
ruinene. Etter å ha gått rundt og utforsket arkitekturen kan du tilbringe tiden til vannsportsaktiviteter og
nyte solen og havet. Ermioni har alt, du må bare velge!

DAG 06: Ermioni-Aigina (35 NM)
Den første destinasjonen er øya Egina som ligger på den sørvestlige kysten. Det øya har mye å tilby
som fruktbåter og supermarkeder (hvis du trenger å proviantere er dette stedet!), tavernaer på byens
brygger og historiske monumenter (kirken Aigos Nikolaios, Temple of Afaiatempelet).
Begge disse stedene er fulle av sjarmerende små gater fylt med lokale restauranter, barer og butikker
slik at du får en god innsikt i den lokale livsstil. I tillegg til å utforske byene til fots ikke glem å også
nyte det krystallklare vannet (til bading og/eller snorkling)!

DAG 07: Aigina-AG. Kosmas Marina (18 NM)
Elliniko vil introdusere deg til Hellas tradisjonelle kjøkken (vi anbefaler å besøke Floisvos og Avli),
vakker natur (strendene Faros og Marathonas, og øya Moni) og interessante historiske steder.

