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Grècia, Illes Jòniques 15 dies

En aquest recorregut recalarem en
gairebé totes les illes Jòniques.
Alternarem curtes singladures amb
algunes navegacions més llargues fins
a les illes més llunyanes. Recalarem
en petits pobles de Levkas o Kalamos,
fondejarem en cales de sorra
increïblement blanca a Paxos o a
Zakhintos. Podrem visitar les runes
mil·lenàries d'Olimpia i la ciutat vella
de Corfú i tastarem la retsina a
l'ombra de la parra en algun portet
atrotinat.

Dades 1-15 juliol / 1-15 agost 

Preu per persona:1.950 €

Embarcament/Desembarcament
Mesolongi
Mesolongi Marina   
Port of Messolonghi ,  
30200 Mesolongi, Greece
Tel:  +30 26310 50190

Com arribar:
Mesolongi està ben comunicada per autobús amb Atenes i la marina ofereix un servei 
especial de taxi amb l'aeroport d'Atenes (2h30). La Marina de Mesolongi és a 10minuts del
centre de la ciutat.

Itinerari dia a dia

Dia1 Embarcament a Marina Mesolongi a parir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i 
fetes les explicacions necessàries podrem anar a fer una volta per la ciutat. Mesolongi 
es troba en una llacuna amb un gran valor mediambiental i paisatgístic.

Dia 2 Emprendrem d'hora el canal de sortida de la llacuna de Mesolongi per a navegar
cap a l'oest fins a les illes Oxeia on podrem fer la primera capbussada del viatge. Per 
la tarda anirem a fondejar a Petala. Una badia protegida i absolutament verge.

Dia 3 Després d'esmorzar navegarem pel mar interior que formen les grans illes del 
Jònic fins a arribar a les petites illes de Kalamos i kastos. Amb bonics fondejadors i 
poblets autèntics i agradables on gaudirem de la hospitalitat i la calma de les illes 
gregues.

Dia 4 Aquest dia posarem proa a la propera illa de Skorpios, famosa perquè fou 
propietat d'Aristòtil i Jacquelyne Onasis. Després de dinar navegarem fins a les 
estretes i boscoses cales del nord de Meganisi. Dormirem fondejats amb la popa 
lligada als pins. 

Dia 5 Navegarem cap a la propera illa de Levkas amb algunes parades per a fondejar 
per a fer el bany i dinar. Amarrarem al poble, autèntic i animat, on podrem sortir a fer
una volta o una copa.
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Dia 6 Pel matí passarem sota el pont que separa Levkas de terra ferma, i navegarem 
cap al nord prop del continent fin a les illes Sivota si volem un lloc concorregut o la 
badia de Platarias si preferim tranquil·litat

Dia 7 Continuarem el viatge fins a les boniques cales del nord de Corfú, amb oliveres,
xiprers i pins en suau pendent fins a la riba d'aigües turqueses i atzur.  Com Kalami o 
Kouloura, un dels llocs on visqué el famós naturalista Britànic Gerald Durrell, autor de 
«la meva família i altres animals»  

Dia 8  Després d'esmorzar i fer una capbussada salparem cap al sud. Navegarem 
costejant fins a fondejar al peu de les muralles de Corfú, una petita ciutat que barreja 
influències venecianes, franceses i gregues. Perfecte per a passejar sense rumb pels 
carrerons i prendre un cafè grec a la Spianada.

Dia 9 Deixarem Corfú i salparem cap la petita i idíl·lica illa de Paxos on diuen que es 
fa un dels millors olis d'oliva de Grècia. Fondejarem a la badia de Lakka, un dels 
millors fondejadors del mar Jònic, amb aigües transparents sobre un fons de sorra 
blanca i un petit poblet molt agradable.

Dia 10 Aquest dia salparem d'hora cap a Ítaca, en la singladura més llarga del viatge,
50 milles i unes vuit hores de navegació. Durant la travessa potser veurem dofins. Per
la tarda recalarem a Frikes, des d'on podrem fer una excursió per a conèixer l'interior 
de la mítica pàtria d'Ulisses.  

Dia 11 Després del primer bany del dia enfilarem l'estret canal que separa Ítaca de 
Cefalònia, ple de cales amb pins i xiprers fins a la riba i aigües turqueses, perfectes 
per a fer un bany o parar a dinar com Fiskhardo o Kalo Limini. Al vespre amarrarem al
petit port d'Aysa Eufemia, a Cefalònia. 

Dia 12 Pel matí sortirem cap a l'illa de Zakintos, la més meridional de les illes gregues
on podrem contemplar la espectacular platja del naufragi i fondejar en  les estretes 
cales entre penya-segats 

Dia 13 Navegàrem cap al Peloponès, molt proper, fins al port de Killini. Podrem fer 
l'excursió a Olimpia, el lloc ones feien els jocs fa gairebé 3000 anys i visitar l'estadi, el
gimnàs, el temple de Zeus i molt més.

Dia 14 En la darrera singladura d'aquest viatge travessarem el golf de Patràs fins a la 
llacuna de Mesolongi

Dia 15 Desembarcament a Marina Mesolongi a partir de les 10h.

Aquest itinerari és només orientatiu. Pot variar a criteri del patró en funció de les 
condicions meteorològiques, necessitats de la navegació o preferències del grup.


