
Culinaire route (2 weken)

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

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 baai, 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 baai - Lefkas Stad, Lefkas
De Lefkas Marina ligt op loopafstand van het gezellige centrum, waar heel veel winkeltjes 

en terrasjes zijn. Hoewel het een klein stadje is, er is hier veel te zien en te doen. Zo is er de 

vesting van Agia Mavra, zijn er historische kerken, een prachtige lagune, mooie pleintjes en 

kleurrijke smalle steegjes. Wij starten hier bij restaurant Ef Zheen onze culinaire route. 

Dinsdag Lefkas Stad - Vonitsa, vaste land
Vonitsa ligt aan de voet van een Venetiaans fort dat te bezichtigen is en ’s avonds prachtig 

verlicht is. Het dorpje heeft een boulevard met gezellige tavernes. Het dorpje heeft een 

traditionele bakker en een supermarktje. 

Woensdag Vonitsa - Parga, vaste land
Dichtbij de haven strekt zich het stadje zelf uit, dat eruit ziet als een prachtig wit dorp met 

rode daken onaangetast door de loop der tijden. Het karakter van het stadje is levendig 

en je kan daar heerlijk slenteren door de vele straatjes met winkeltjes en ’s avonds van 

de zonsondergang tussen het kasteel en het eilandje Panagia genieten. Hier brengt onze 

culi¬naire route ons naar restaurant Castello. Het eten wordt hier met liefde bereid en alles 

wat op tafel staat, van groenten tot de (huis-)wijn is zelf gemaakt en komt uit eigen tuin. 

Donderdag Parga - BBQ-bay, vaste land
Een prachtig zandstrand op het vaste land, waar ’s avonds speciaal voor het flottielje een 

bbq wordt georganiseerd. Voor die tijd kan er worden gezwommen, maar er worden ook 

diverse watersport activiteiten aangeboden. 

Vrijdag BBQ-bay - Lakka, Paxos
De baai van het havenplaatsje Lakka ligt vaak vol met zeilboten en jachten en is komvor-

mig. Het zeewater in de baai heeft de mooiste kleuren blauw en mede door de olijfbomen 

en cipressen die tot aan de kustlijn groeien, oogt het als een meer. Het havenplaatsje heeft 

een kleine wandelpromenade met talloze terrasjes en een paar zeer goede restaurantjes; 

wij kiezen in deze culinaire route voor restaurant Akis dat een terras aan het water heeft.
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Zaterdag Lakka - Rustdag 
Lekker de tijd om het eiland Paxos te ronden, op pad te gaan met een scooter of gewoon lekker 

te luieren in deze prachtige baai. 

Zondag Lakka - Preveza, vaste land
Preveza ligt aan het begin van de Amvrakikos Kolpos. Een prachtig ‘binnenmeer’ dat rijk aan 

vis is. Het levendige dorpje heeft een gezellige boulevard met meerdere restaurants en bar-

retjes. Maar neem vooral eens een zijstraatje en je ontdekt allemaal kleine steegjes om lekker 

rond te wandelen.

Maandag Preveza - Palairos, vaste land
Dit kleine gemoedelijke dorpje heeft een klein dorpsplein met tradiotionele tavernes. 

Aan het strand is het tevens goed vertoeven en zit een trendy beach bar, waar ook heerlijk 

gegeten kan worden. 

Dinsdag Palairos - 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 kristal-

helder. Het is een bergachtig eiland dat geliefd is onder zeilers. Hoewel Kalamos heel klein 

is, de hoogste top is hier 745 meter!

Woensdag Kalamos - 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.  

Donderdag Vathi - 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.

Vrijdag Sivota - 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.

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 weers-

omstandigheden en eventuele mogelijkheden in de havens blijven dit voorbeeld routes!
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