Lefkas route (week 1)

Zaterdag

Aankomst Nidri

Nidri is de thuisbasis van Sunny Sailing. Het uitzicht op het water is magnifiek. De aanlegsteiger ligt voor het Armonia hotel waar men gebruik mag maken van de vele faciliteiten die het
hotel te bieden heeft. Nidri zelf heeft een levendig dorpje met een gezellige boulevard.

Zondag

Nidri - Abeliki bay, Meganissi

Deze baai heeft verschillende inhammen waar je heerlijk los voor anker kan gaan om te
zwemmen of te snorkelen bij de kant. Wij meren aan bij de kleine blauwe steiger van taverne
Minas. Een dorpje is er niet, maar er zijn douches/toiletten en ’s ochtends kan er vers brood
worden bezorgd.

Maandag

Abeliki bay - Kalamos, Kalamos

Kalamos is een zeer groen eiland met veel dennenbomen en dennenbossen. Op het eiland
zijn allerlei kleine, verlaten, zand- en kiezelstranden. Het zeewater is turquoise en kristalhelder.
Het is een bergachtig eiland dat geliefd is onder zeilers. Hoewel Kalamos heel klein is,
de hoogste top is hier 745 meter!

Dinsdag

Kalamoss - Groot Vathi, Ithaka

De grote baai van Vathi heeft twee gezichten. Wanneer je helemaal doorvaart kom je uit in
het gezellige dorpje bij de stadskade. Wanneer je in de baai bakboord aanhoudt, kom je uit
bij een kleine kade, vlakbij het restaurant Tsiribis van Dimitri. Vanuit hier is het ongeveer
20 minuten lopen naar het dorp waar een bakker en supermarkt zijn.

Woensdag

Groot Vathi - Eufemia, Kefalonia

De haven van Eufemia heeft een gezellige levendige boulevard versierd met kleine palmbomen. In dit dorp is een scene uit de film ‘Captain Correllis’s mandoline’ opgenomen. Eufemia
heeft verschillende restaurantjes, barretjes en kleine shopjes aan de boulevard bij de haven.

Donderdag Eufemia - Vasiliki, Lefkas
Vasiliki is het surf paradijs van Lefkas. Er staat dan ook geregeld wat meer wind in deze
grote baai, wat het zeilen hier zo populair maakt. De haven is omringd door het dorp en
restaurantjes.

Vrijdag

Vasiliki - Nidri

Nidri is de thuisbasis van Sunny Sailing. Het uitzicht op het water is magnifiek. De aanlegsteiger
ligt voor het Armonia hotel waar men gebruik mag maken van de vele faciliteiten die het
hotel te bieden heeft. Nidri zelf heeft een levendig dorpje met een gezellige boulevard.
NB: Wanneer het weer het toelaat, kan er in diverse baaien los voor anker worden gegaan
als men dat wilt.
Voor het najaar en voorjaar kan van de route worden afgeweken en te allen tijde door weersomstandigheden en eventuele mogelijkheden in de havens blijven dit voorbeeld routes!
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