Highlights Corfu- Lefkas Special
2 weken)
Zaterdag

Aankomst Sivota, Lefkas

Sivota is een mooie baai en biedt een veilige schuilplaats voor onze vloot. Langs de kleine
haven van Sivota zijn een aantal leuke vistavernes en restaurants. Onze aanlegsteiger wordt
beheert door Theo, eigenaar van het restaurants 12 Gods. Dit restaurant is tevens uitvalsbasis
voor onze briefings en gezamenlijke diners.

Zondag

Sivota, Lefkas – Klein Vathi, Meganissi

Met het flottielje liggen we bij taverne Karnayo, net buiten het kleine plaatsje Vathi. Vanaf hier
is het ongeveer 10 minuten lopen naar het dorpje. Bij de taverna zelf zijn er douche faciliteiten en een kleine supermarkt. Ook kan er vers brood bezorgd worden. Een heerlijk plekje om
te zwemmen vanaf het kleine kiezelstandje.

Maandag

Klein Vathi – 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
barretjes. Maar neem vooral eens een zijstraatje en je ontdekt allemaal kleine steegjes om
lekker rond te wandelen.

Dinsdag

Preveza, vaste land – Parga, vaste land

Parga is herkenbaar aan het fort ‘Kastelli’ in de heuvels en het lange zandstrand. Hier kan
men heerlijk zwemmen en/of suppen. ’s Avonds worden we met een taxi-bootje naar het
knusse centrum van Parga gebracht om daar heerlijk te dolen in de vele straatjes die Parga
rijk is.

Woensdag

Parga, vaste land – 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.

Donderdag Lakka, Paxos – Lefkas Marina, Lefkas stad
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.

Vrijdag

Vrijdag: Lefkas Marina, Lefkas stad – Sivota, Lefkas

Sivota is een mooie baai en biedt een veilige schuilplaats voor onze vloot. Langs de kleine
haven van Sivota zijn een aantal leuke vistavernes en restaurants. Onze aanlegsteiger wordt
beheert door Theo, eigenaar van het restaurants 12 Gods. Dit restaurant is tevens uitvalsbasis voor onze briefings en gezamenlijke diners.

Zaterdag

Sivota, Lefkas rustdag

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Highlights Corfu- Lefkas Special
2 weken)
Zondag

Sivota, Lefkas – 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 Monaco van de
Ionische Zee.

Maandag

Fiskardo, Kefalonia – 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 heerlijk menu. Het eten hier is voor Griekse begrippen luxe; de zelfgemaakte chocoladebavarois met sabayonsaus smaakt heerlijk! Ook de tonijn bij Finikas is heerlijk!

Dinsdag

Eufemia, Kefalonia – Groot Vathi, Ithaka

De baai voor Vathi blijft een van de mooiste in deze omgeving. Het water is er helder en
turkoois. Vathi is de hoofdstad van het eiland Ithaka en biedt voldoende voorzieningen.
Gezellig het dorp in of luxe genieten van een heerlijke cocktail bij een van de vele barretjes.

Woensdag

Groot Vathi, Ithaka – Kastos, Kastos

Kastos is een klein, langwerpig eiland en ligt op ongeveer vijf kilometer afstand van het
Griekse vasteland. Op Kastos is er een dorpje waar zich een haventje bevindt, het dorpje
heet ook ‘Kastos’. Hier zijn een aantal traditionele huizen die hier en daar verspreid tussen
de olijfbomen liggen. Aan het haventje zijn een aantal restaurantjes waar je kunt eten.

Donderdag Kastos, Kastos – Palairos, vaste land
Palarois is een kleine badplaats en er wonen ongeveer 2500 inwoners. Het gebied hier
rondom is erg afwisselend, er zijn bergen en vlaktes, meren en bossen. De hoogste berg
is hier de Sereka dat 1171 meter hoog is. In het stadje is een kleine jachthaven en op het
centrale plein zijn allerlei restaurants, bars en cafetaria’s. Bij de haven is een klein zandkiezelstrand, maar het langste strand ligt net buiten het stadje. Op deze stranden zijn allerlei
watersporten mogelijk.

Vrijdag

Palairos, vaste land – Sivota, Lefkas

Sivota is de thuisbasis van Sunny Sailing. Sivota is een mooie baai en biedt een veilige
schuilplaats voor onze vloot. Langs de kleine haven van Sivota zijn een aantal leuke
vistavernes en restaurants. Onze aanlegsteiger wordt beheert door Theo, eigenaar van
het restaurants 12 Gods. Dit restaurant is tevens uitvalsbasis voor onze briefings en
gezamenlijke diners
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!

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Griekenland

Plataria
Petriti

Mourtos
Pylon

Parga

4
Lakka

Paxos

5
Gaios

Mongonissi

Anti Paxos
3

6

Preveza

Vonista

2

Lefkas
Paleiros

Lefkas
Nidri

12

1
Poros Vathi

Vassiliki

7

Sivota

13

Meganissi

Kalamos
Kastos

A

8
11

Frikes
Fiskardo

Kioni

Ithaka
Asos
Vathi

9

10

Eufemia

Sami
Lixouri

Kefalonia

