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Grècia, Illes Jòniques 8 dies

En aquest viatges realitzarem cada
dia agradables  singladures a vela
entre illes aprofitant el règim
regular de vents del mar Jònic.
Alternarem nits fondejats en cales
verges a  Kastos o Cefalònia i
d'altres amarrats en petits ports
autèntics. Ens capbussarem en les
platges de sorra increïblement
blanca de Levkas, podrem explorar
illes mítiques com Itaca o Skorpios,
tastar la cuina grega i gaudir de
l'hospitalitat dels amics de
Meganisi.

Dates i preus:

Juliol 16-23 /24-31 
Agost 16-23                                      
Preu 1200€ 

Agost 24-31
Setembre 1-8
Preu 1000€    

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

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

Itinerari dia a dia

Dia1 Embarcament a Marina Mesolingi 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. Mesolingi es troba en una llacuna amb un gran valor mediambiental i 
paisatgístic.

Dia 2 Emprendrem d'hora el canal de sortida de la llacuna per a navegar cap a
l'oest fins a les illes Oxeia on podrem fer la primera capbussada. Per la tarda 
anirem a fondejar a Petala. Una badia protegida i absolutament verge.
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Dia 3 Després d'esmorzar navegarem cap al nord 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'Aristoteles 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 Un cop llestos navegarem fins Itaca per a fondejar a la badia de Frikes, 
un dels pobles més bonics del Jònic, des d'on podrem fer una excursió per a 
conèixer l'interior de la mítica pàtria d'Ulisses.  

Dia 6 Després del primer bany del dia enfilarem l'estret canal que separa Itaca
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 7 Salparem de Cefalònia per a travessar el mar interior, amb algunes 
parades per a dinar o fer un bany a les salvatges i escarpades cales del sud 
d'Itaca i arribar finalment a Mesolongi.

Dia 8 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.


