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Zonnige zeilvakanties in Griekenland

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 Teo, 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 taverne zelf zijn er douche facilitei-

ten en een kleine supermarkt. Ook kan er vers brood bezorgd worden. Een heerlijk plekje om 

te zwemmen vanaf het kleine kiezelstandje. 

Maandag Klein Vathi, Meganissi – 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 – 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. 

Donderdag BBQ-bay, vaste land – Corfu stad, Corfu
Corfu stad is een prachtige stad met o.a. Venetiaanse en Engelse invloeden. Het levendige 

centrum bestaat uit smalle straatjes, pleintjes en trappetjes en pleintjes waar je heerlijk kan 

lunchen of dineren onder de platanen.

Vrijdag Corfu stad, Corfu – Agni bay, Corfu
De pittoreske Agni baai ligt aan de voet van de Pantokrator, de hoogste berg van het eiland 

Corfu. In deze baai kan men heerlijk zwemmen en snorkelen en dan ’s avonds moe, maar 

voldaan aan tafel gaan.



Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Zaterdag Agni bay, Corfu – Erikoussa, eiland t.n.v Corfu
Erikoussa is het meest noordelijk gelegen Griekse eiland in de Ionische zee. Het eiland ligt 

ongeveer 6 mijl ten noordwesten van Corfu en behoort samen met de eilandjes Othoni en 

Manthraki tot de Diapondia eilanden. Het eiland kent 7 kleine dorpjes, maar de belangrijkste 

plaatsen op het eiland zijn Porto en het gelijknamige aan de oostkust van het eiland gelegen 

Erikoussa.

Zondag Erikoussa, eiland t.n.v Corfu – Othoni, eiland t.n.v Corfu
Ten westen van het eiland Corfu ligt het minuscule Griekse eilandje Othoni. Dit is het meest 

westelijke eiland van de Diapondia eilandengroep. Het eiland is slechts 11 km2 groot en er 

wonen niet meer dan 600 inwoners die leven van de visserij en de olijventeelt. Op het eiland 

vindt u slechts 1 hotel, enkele bed & breakfasts, een handjevol tavernes en een paar winkel-

tjes. Verder bestaat het eiland uit louter olijfbomen en rotsen, een paar byzantijnse kerkjes, 

een oude vuurtoren en enkele verstopte en deels verlaten minidorpjes in de heuvels. Geen 

ingrediënten voor toerisme. En dat is dan ook precies wat u er niet zult vinden. Wel vindt u er 

rust en authenticiteit! En heel veel prachtig blauw water waarop u fantastisch kunt zeilen!

Maandag Othoni, eiland t.n.v Corfu –  Lakka, Paxos
Het dorpje Lakka ligt aan de noordzijde van het eiland Paxos aan een mooie en goed be-

schutte baai. De baai is beroemd door het helderblauwe water. Het sfeervolle dorp bestaat 

uit smalle steegjes die uitkomen op pleintjes. Vanuit de haven kunt u een prachtige wande-

ling omhoog maken naar de ingang van de baai en de vuurtoren. Daar heeft u een prachtig 

uitzicht over de baai en de zee.

Dinsdag Lakka, Paxos rustdag of vrij zeilen

Woensdag Lakka, Paxos – 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.

Donderdag Vonitsa, vaste land – Palairos, vaste land
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 zand-kiezelstrand en het langste strand ligt net  

buiten het stadje.

Vrijdag Palairos, vaste land – Sivota, Lefkas
Terug naar de thuisbasis. Waar aan de aanlegsteiger kan worden afgetankt, voordat (he-

laas) de koffers gepakt moeten worden. ’s Avonds kan er bij het restaurant 12 Gods heerlijk 

worden gedineerd. 

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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