Seglingsrutt 2

Förslag på rutt: Elliniko – Saronic Gulf – Elliniko, RUTT 1
7 DAGAR Elliniko – Saroniska bukten – Elliniko
Att segla i den Saroniska bukten passar perfekt till mer erfarna seglare. Normal vindriktning är från
nordost. Meltemivindarna, även kända som de etesiska vindarna, börjar omkring mitten av juli och
bygger upp till full styrka i augusti och början av september för att sedan dö ner mot slutet av
september.
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 Poros, Spetses, Dokos och Hydra,
inklusive Cape Sounion och Plaka på den Peloponnes halvön.

DAG 1: Elliniko – Cape Sounion, 25 sjömil
Lördag
Ankomst till Navigares bas i Elliniko. Incheckning och lastning av provision.
Sätt kurs mot Cape Sounion. Viken vid Akra Sounion är inte en hamn, men kan vara ett användbart
stopp om ni vill besöka Poseidons tempel från 500-talet. Templet syns tydligt på avstånd och nås lätt
med en kort promenad. Förankring vid 37 ° 39,2 'N, 024 ° 01,35' E.

DAG 2: Cape Sounion – Poros, 30 sjömil
Söndag
Segla mot Poros (30 sjömil). 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 3: Poros – Spetses, 30 sjömil
Måndag
Ön Spetses är mycket populär bland greker som besöker området. Den är känd 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 för en bra maträtt är "päronravioli med
gorgonzolasås och strimlad mandel på toppen."

DAG 4: Spetses – Plaka (Leonidio), 15 sjömil
Tisdag
Den lilla byn Plaka ligger på halvän Peloponneso. Väl värt ett besök med välkomnande människor,
restauranger och en stor nattklubb. Det finns en mycket trevlig strand där ni kan njuta av en lat dag i
solen. Om ni gillar att utforska kulturella sevärdheter, rekommenderar vi att ni tar en taxi till klostret
som ligger på en kulle (4000 meter över havet). Fantastisk utsikt!
På kvällen bör ni prova Margret och Michaels restaurang. Det kan mycket väl vara så att de hittar dig
innan du hittar dem! Mycket trevliga människor och god mat.

DAG 5: Plaka (Leonidio) – Dhokos, 29 sjömil
Onsdag
På ön Dhokos bor det inga människor, så ni ankar i en naturlig vik och njuter av att vara ensam med
stjärnorna på natten. Mycket mer behöver vi nog inte säga – om du har trevligt sällskap, mat och dryck
är detta en fantastisk upplevelse.
Den isolerade ön Dhokos eller Dokos har flera förankringar. Under dagtid, särskilt på helgerna, lägger
många båtar till här, men på kvällen är det väldigt tyst. Det finns bara en restaurang på ön, och denna
serverar ganska likgiltig men dyr mat.

DAG 6: Dhokos – Hydra, 8 sjömil
Torsdag
Hydra (7 sjömil bort) 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 7: Hydra – Agios Kosmas, Elliniko, 35 sjömil
Fredag
Agios Kosmas Marina – dags att åka tillbaka för utcheckningen av båten, vilket ska ske senast kl 17:00.
Det tar cirka 8 timmar att nå Elliniko så det är rekommenderat att börja tidigt och planera in några
trevliga aktiviteter och lunch/snacks för dagens resa. Med lite tur träffar man i dessa vatten på delfiner
som följer er på vägen tillbaka.

