Zakynthos route (2 weken)
Van: 11 mei tot 25 mei
13 juli tot 27 juli
3 augustus tot 17 augustus

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 - Sivota, Lefkas

Sivota op Lefkas is een traditioneel dorp in het zuidoosten van het eiland, ongeveer
33 kilometer van Lefkas stad. Het ligt in een gesloten baai dat omgeven is door heel veel
groen. De baai is zo gesloten dat de zee eerder op een meer lijkt dat omringd is door fraai
begroeide heuvels en bergen. Sivota is een gezellig dorp met leuke terrasjes en restaurants
aan water.

Maandag

Sivota - Fiskardo, Kefalonia

Fiskardo op het eiland Kefalonia, is een plaatsje dat je zeker bij zal blijven door de kleurigheid van de huizen. Dit dorp heeft de aardbeving van 1953 als enige overleeft. Deze plaats
is erg gezellig en mooi en dus populair! Veel terrassen aan het water, mondain; het Monaca
van de Ionische Zee.

Dinsdag

Fiskardo - Eufemia, Kefalonia

Eufemia is een leuk dorp met een mooi strand. Je kunt hier als je wilt een duikcursus
volgen. Het restaurant aan het einde van het dorp, waar je uitzicht hebt op de lichtjes van
Sami, heeft een heerlijke menu. Het eten hier is voor Griekse begrippen luxe; de zelfgemaakte chocoladebavarois met sabayonsaus smaakt heerlijk!

Woensdag

Eufemia - Agios Nikolaios, Zakynthos

Het dorp Agios Nikolaos zelf is niet zo groot en ligt verspreid in de komvormige baai. Aan
de noordzijde van Agios Nikolaos ligt het vissershaventje. Een rustigere plek en vanaf het
terras van de taveerne direct aan zee heb je een schitterend overzicht op het vissershaventje en in de verte de drukte van de dagexcursies.

Donderdag Agios Nikolaios - Katakolon, Peloponesus
Katakolon bestaat uit drie straten. Aan de autovrije kade liggen vele (vis)restaurantjes met
gezellige terrasjes aan het water. Daarachter ligt de hoofdstraat met winkels, postkantoor,
fietsverhuur en andere nuttige zaken. Als u deze straat voorbij de haven volgt, bereikt u na
een scherpe bocht langs kale rotsen de kaap waarop de vuurtoren waakt. Katakolon is ‘de
toegangspoort’ naar het befaamde Olympia, waar al eeuwen voor Christus de Olympische
Spelen werden georganiseerd.

Vrijdag

Katakolon - Keri Baai, Zakynthos

Keri Baai is een prachtige baai dat een kiezelzandstrand heeft. Het ligt vlakbij Schildpadden
eiland; er zijn in de omgeving dan ook allerlei duikscholen. Verder zijn er diverse hotels,
taverna’s waar je lekker kunt eten en kan genieten van het fantastische uitzicht op de baai.

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Zakynthos route (2 weken)

Zaterdag

Keri Baai, rustdag

Heerlijk lekker relaxen, duiken, snorkelen of zeilen. Het programma is vandaag helemaal vrij;
dus doe waar je zelf zin in hebt!

Zondag

Keri Baai - Zakynthos Stad, Zakynthos

Zakynthos stad is de hoofdstad van het eiland Zakynthos is in 1953 door een zware aardbeving bijna helemaal geruïneerd. Zakynthos-stad telt ongeveer 12.000 inwoners en is een
moderne stad met veel gebouwen in klassieke stijl. Er zijn straten met booggewelven, kerken met imposante klokkentorens, mooie pleinen en belangrijke monumenten. De haven
van Zakynthos bevindt zich ook in deze stad.

Maandag

Zakynthos Stad - Poros, Kefalonia

Poros kun je vinden in het zuidwesten van het eiland Kefalonia. Omdat de ferry hier komt,
is er altijd veel leven in de haven. De wandeling naar het dorpje is erg leuk omdat hier een
brede boulevard is gemaakt; Aan de ene kant het strand, aan de andere kant de restaurantjes, de winkels en de barretjes….

Dinsdag

Poros - Kioni, Ithaka

Kioni ligt op het eiland Ithaka en in het haventje liggen diverse vissersbootjes. De mooi verzorgde huizen met keramieken dakpannen geven dit dorp een prachtige uitstraling. Aan de
kade zijn enkel tavernes, met terrasjes vlak aan het water. Overal in het dorp staan potten
met bloemen. De omgeving van het dorp is prachtig groen, de heuvels achter en rondom
het dorp staan vol met bomen.

Woensdag

Ithaka - 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!

Donderdag Kalamos - Spartagori, Meganissi
Op het eiland Meganissi ligt Spartagori. Het is hier goed toeven, rustig slapen en vooral
ook lekker wakker worden. Het dorpje dat boven op de berg ligt is de perfecte plek voor je
mooiste vakantiefoto’s. Ook is de kans groot dat je dolfijnen ziet!

Vrijdag

Meganissi - Nidri

Terug naar de thuisbasis. Waar aan de eigen aanlegsteiger kan worden afgetankt, voordat
(helaas) de koffers gepakt moeten worden. ’s Avonds kan er bij het hotel aan de overkant
van de straat heerlijk worden gebbq’d.

Zonnige zeilvakanties in Griekenland
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