
Seglingsrutt 2

Förslag på rutt: Elliniko – Saroniska Bukten– Elliniko, RUTT 2

7 DAGAR  Elliniko – Saroniska Bukten– Elliniko

Det Saroniska området, uppdelat i två delar (kusten runt Aten och det runt East Poros och Hydra), är ett
bra ställe att inleda er segling då detta är det mest kända seglingsområdet i Grekland. Meltemivindarna,
även kända som de etesiska vindarna, börjar omkring mitten av juli och varar hela vägen till slutet av 
september för att sedan dö ner. Dessa egenskaper gör det lätt att nå upp till hastigheter runt 35 till 40 
knop. Normal vindriktning är från nordost.

Att segla från Agios Kosmas Marina i Elliniko (Aten) är ett perfekt sätt att upptäcka den Saroniska 
bukten och dess öar. Denna 7-dagars segling inkluderar öarna Aigina, Spetses och Hydra, inklusive 
Epidaurus på den Peloponnes halvön.



DAG 1: Ag. Kosmas Marina – Egina (18 sjömil)

Ankomst till Navigares bas i Elliniko. Incheckning och lastning av provision. Lämna fastlandet och sätt
kurs mot Aigina. 

Elliniko är en perfekt utgångspunkt på er grekiska resa, som kommer att introducera er för Greklands 
traditionella rätter (vi rekommenderar att ni besöker Floisvos och Avli), vacker natur (stränderna Faros 
och Marathonas och Islet Moni) samt flera intressanta historiska omgivningar. 

Den första destinationen är ön Aegina, som ligger på sydvästkusten. Ön kommer att underhålla och 
kanske förundra er med sitt stora utbud. Här hittar ni fruktbåtar och stormarknader (om ni behöver 
ladda med provision, är detta den perfekta platsen!), mysiga tavernor på stadens kaj och historiska 
monument, som kyrkan Aigos Nikolaios – Temple of Aphaea.

Båda dessa platser är fulla av charmiga små gator fyllda med lokala restauranger, barer och butiker och 
ger en bra bild av det lokala livet. Förutom att utforska städerna, glöm inte att också njuta av det 
kristallklara havet med lite simning och/eller snorkling!

DAG 2: Egina – Epidavros – (15 sjömil)

Epidavrus kommer att överväldiga er med sina rika kulturella och historiska platser. Epidavros-teatern, 
listad bland UNESCO:s världsarv, byggdes på 400-talet f.Kr. och bjuder fortfarande på pjäser under 
sommarmånaderna. Ni bör också besöka de andra monumenten som ingår i Asklepios helgedom, till 
exempel: Templer of Artemis och Asklepios, Tholos, Enkoimeterion och Propylaia. Ni kan tillbringa 
resten av er tid på att utforska Epidavros ruiner i Akropolis.

DAG 3: Epidavros – Poros – (22 sjömil)

Segla mot Poros. Denna ö erbjuder shopping, land- och vattenaktiviteter – så varför inte hyra en 
cykel/skoter eller liknande? För barnen finns det flera vikar och stränder att utforska och simma i. 
Större båtar, fiskebåtar och segelbåtar delar alla småbåtshamnen så om ni vill ha en bra plats måste ni 
anlända under tidig eftermiddag.

På Poros finns det många restauranger att välja mellan. Vi kan rekommendera restaurangen Oasis vars 
ägare Mike alltid välkomnar Navigare-kunder och till och med hjälper till att förtöja er båt om ni skulle
få en plats precis utanför restaurangen.

DAG 4: Poros – Spetses – (30 sjömil) 

Ön Spetses är mycket populär bland greker som besöker området. Det är känt för att vara en exklusiv ö 
med förstklassiga restauranger, trevliga små butiker och många barer. Här finns också många fina 
stränder som ni kan nå med häst och vagn eller ta en taxibåt över bukten till Porto Heli på fastlandet för
att bada.

Ett hett tips från Josefin, en av våra besättningsmedlemmar är att besöka restaurangen “The Old Olive 
Press - Liotrivi”. Restaurangen ligger i en 200 år gammal renoverad olivpress. De bästa borden finns 
ute på den lilla piren i anslutning till restaurangen. Josefines tips är "päronravioli med gorgonzolasås 
och strimlad mandel på toppen."



DAG 5: Spetses – Hydra – (15 sjömil)

Hydra är en mycket charmig ö utan bilar. Men ni kan ta er runt på ön med åsnor. Denna ö är också 
mycket populär bland folk från Aten och även bland kändisar. Hydra är också känd som ön dit Onassis 
brukade ta kändisar för att ha fester.

Hamnen är mycket liten och det är vanligt att förtöja på tredje eller fjärde linjen. Hamnen i sig är liten 
och charmig och de nära omgivningarna är väl värda en promenad för att se omgivningen. Vi 
rekommenderar en trevlig middag följt av en drink vid solnedgången. "Hydronetta" är till exempel en 
mycket trevlig bar att välja för en spektakulär utsikt över den vackra solnedgången.

DAG 6: Hydra – Perdika (Aigina) – (25 sjömil)

Perdika på Aiginas östra kust, är bäst känd för sina gastronomiska upplevelser och sportaktiviteter: här
kan ni smaka på de bästa skaldjuren, testa ett brett utbud av vattensporter, samt njuta av naturen runt 
omkring er. Eftersom Perdika är en gammal fiskeby med forntida arkitektur är detta är en utmärkt plats 
att fördjupa sig i det lokala livet och traditionerna. När det gäller segling rekommenderar vi att vara 
försiktiga när ni förankrar i viken eftersom vattnet kan vara ganska grunt.

Öarna Moni och Angistri. Mittemot Perdika hittar du dessa två holmar som kan nås med turbåtar. De 
är kända för sin orörda natur, klart vatten och tät vegetation, som tillsammans ger er en fantastisk mini-
tillflyktsort. Njut av lite tid att dyka och snorkla runt i de många vikar och grottor som döljer ett rikt 
och spännande marint liv.

DAG 7: Perdika - Ag.Kosmas Marina – (18 sjömil) 

Återgå till utgångspunkten, Ag. Kosmas Marina. Landstigning och utcheckning.
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