Lefkas route (week 1)

Zaterdag

Aankomst Sivota

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
beheerd door Theo, eigenaar van het restaurant 12 Gods. Dit restaurant is tevens de uitvalsbasis voor onze briefings en gezamenlijke diners.

Zondag

Sivota Lefkas - 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, is
de hoogste top 745 meter!

Maandag

Kalamos, Kalamos - Groot Vathi (stadskade), Ithaca

De grote baai van Vathi heeft twee gezichten. Wanneer je helemaal doorvaart kom je uit
in het gezellige dorpje bij de stadskade. Het stadje kent diverse pleintjes met barretjes,
taverna’s, etc.

Dinsdag

Groot Vathi (stadskade), Ithaca - Eufemia, Kefalonia

De haven van Eufemia heeft een gezellige levendige boulevard versierd met kleine palmbomen. In dit dorp is een scene uit de film ‘Captain Correllis’s mandoline’ opgenomen.
Eufemia heeft verschillende restaurantjes, barretjes en kleine shopjes aan de boulevard bij
de haven.

Woensdag

Eufemia, Kefalonia - Polis Bay, Ithaka

Ithaka staat bekend als het eiland van Odysseus. Polis is het strand dat in het noordwesten
van het eiland ligt. Het heeft een kiezelstrand waar ligstoelen en parasols te huur zijn en het
heeft een kiosk, met terras waar allerlei snacks, dranken en ijsjes verkocht worden. Aan de
linkerkant van het strand bevindt zich een klein vissershaventje. Wanneer het weer het niet
toelaat om los voor anker te liggen in de Polis baai, zullen we moeten uitwijken.

Donderdag Polis Bay, Ithaka - Karnayo, Meganissi
Meganisi is een klein (20 km²) eilandje ten zuidoosten van Lefkas. Hier ligt meteen stuurboord uit in de baai Karnayo. Een kleine familie taverne met privé strand en aanlegsteiger
waar we op mooringline liggen.

Vrijdag

Karnayo, Meganissi - Sivota, Lefkas

Terug naar de thuisbasis. Waar aan de aanlegsteiger kan worden afgetankt, voordat (helaas)
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 weersomstandigheden en eventuele mogelijkheden in de havens blijven dit voorbeeld routes!
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