Lefkas route (week 2)

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 – 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.

Maandag

Fiskardo, Kefalonia – Sami, Kefalonia – Verrassing!

Het zou geen verrassing zijn, wanneer we het hier uitschrijven.

Dinsdag

Sami, Kefalonia – Groot Vathi, Ithaka

De baai voor Vathi blijft een van de mooiste in deze omgeving. Het water is er helder en
turkoois. Het strandtentje met een raffiadak in deze baai doet je denken aan een locatie op
de Bahama’s. Vathi is de hoofdstad van het eiland Ithaka en biedt wat meer voorzieningen.
Gezellig het dorp in of luxe genieten van een heerlijke cocktail bij een van de vele barretjes.

Woensdag

Groot Vathi – Atheni bay, Meganissi

Een mooie baai op het eiland Meganissi, waar de broers Dimitri en Spiros ons op een onvergetelijk enthousiaste en ongedwongen manier ontvangen en trakteren op een Griekse
dansavond.

Donderdag Atheni bay, Lefkas – Palairos, vaste land
Palairos 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 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!
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