
Zakynthos route (2 weken)

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 

beheerd door Theo, eigenaar van het restaurants 12 Gods. Dit restaurant is tevens de uitvals-

basis voor onze briefings en gezamenlijke diners.

Zondag Sivota, Lefkas – Vassiliki, Lefkas
Vassiliki is het surf paradijs van Lefkas. Er staat dan ook geregeld wat meer wind in deze 

grote baai, wat het zeilen hier zo populair maakt. De haven is omringd door het dorp en 

talrijke (traditionele) restaurantjes.

Maandag Vassiliki, Lefkas – Eufemia, Kefalonia 
Eufemia is een klein vakantie plaatsje met een gezellige haven en boulevard. Hier bevinden 

zich allerlei cafés, bars, vistavernes en restaurants. Het dorpje is tegen de hellingen van de 

rondom liggende, groene heuvels gebouwd.

Dinsdag Eufemia, Kefalonia – Poros, Kefalonia
Poros kun je vinden in het zuidwesten van het eiland Kefalonia. Omdat de ferry hier komt, 

is er altijd veel leven in de haven. De wandeling naar het dorpje is erg leuk omdat hier een 

brede boulevard is gemaakt; Aan de ene kant het strand, aan de andere kant de restaurant-

jes, de winkels en de barretjes.

Woensdag Poros, Kefalonia – Zakynthos Stad, Zakynhos
Zakynthos stad is de hoofdstad van het eiland Zakynthos is in 1953 door een zware aard-

beving bijna helemaal geruïneerd. Zakynthos-stad telt ongeveer 12.000 inwoners en is een 

moderne stad met veel gebouwen in klassieke stijl. Er zijn straten met booggewelven, ker-

ken met imposante klokkentorens, mooie pleinen en belangrijke monumenten. De haven 

van Zakynthos bevindt zich ook in deze stad.

Donderdag Zakynthos Stad, Zakynhos – Katakolon, Peleponissos
Katakolon bestaat uit drie straten, met verschillende (vis)restaurantjes met gezellige ter-

rasjes aan het water. Katakolon is ‘de toegangspoort’ naar het befaamde Olympia, waar al 

eeuwen voor Christus de Olympische Spelen werden georganiseerd. 

Vrijdag Katakolon, Peleponissos
Voor wie het leuk vindt, organiseren we een uitje naar Olympia. Voor wie in Katakolon wilt 

blijven, kan heerlijk naar het uitgestrekte strand of zeilen (in overleg).



Zakynthos route (2 weken)

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Zaterdag Katakolon, Peleponissos – Keri Baai, Zakynthos
Keri Baai is een prachtige baai dat een kiezelzandstrand heeft. Het ligt vlakbij Schildpadden 

eiland; er zijn in de omgeving dan ook allerlei duikscholen. Verder zijn er diverse hotels, 

taverna’s waar je lekker kunt eten en kan genieten van het fantastische uitzicht op de baai.

Zondag Keri Baai, Zakynthos rustdag
Heerlijk lekker relaxen, duiken, snorkelen of zeilen. Het programma is vandaag helemaal 

vrij; dus doe waar je zelf zin in hebt!

Maandag Keri Baai, Zakynthos – Agios Nikolaios, Zakynthos
Het dorp Agios Nikolaos zelf is niet zo groot en ligt verspreid in de komvormige baai.  

Aan de noordzijde van Agios Nikolaos ligt het vissershaventje. Een rustigere plek en vanaf 

het terras van de taveerne direct aan zee heb je een schitterend overzicht op het vissersha-

ventje en in de verte de drukte van de dagexcursies.

Dinsdag Excursie Blue Caves en Anti-Sami Baai, Ithaka
In de ochtend organiseren we, voor wie het leuk vindt, een excursie naar de Blue Caves, 

daarna varen we uit naar de Anti-Sami Baai op het eiland Kefalonia. Deze baai wordt omge-

ven door groene bergen en aan het strand, dat uit kleine witte kiezels bestaat, zijn diverse 

beach bars. Ook zijn hier diverse watersport activiteiten te beoefenen. 

Woensdag Anti-Sami Baai, Ithaka – Fiskardo, Kefalonia
Fiskardo is een gezellig vissersdorp in het noorden van het eiland Kefalonia. Het heeft een 

pittoreske, kleurrijke haven waar veel zeiljachten aanleggen. In de haven zijn veel win-

keltjes, terrasjes en restaurantjes. Dit mooie, schilderachtige vissersdorpje is één van de 

weinige dorpen op Kefalonia, dat niet vernield is bij de aardbeving van 1953. De traditionele 

en Venetiaanse gebouwen zijn nog intact en geven het dorp een unieke charme en sfeer.

Donderdag Fiskardo, Kefalonia – Karnayo, Meganissi
Meganisi is een klein (20 km²) eilandje ten zuidoosten van Lefkas. Hier ligt meteen stuur-

boord uit in de baai Karnayo. Een kleine familie taverne met privé strand en aanlegsteiger 

waar we op mooringline liggen. 

Vrijdag Nidri, Lefkas – 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 weers-

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