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(2 weken)

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Tijdens deze Culinaire reis nemen we je mee naar bijzondere plaatsen, met bijzondere restau-

rants en nog veel meer … want we zullen deze reis ook nog voor een aangename verrassing 

zorgen! Meer vertellen we niet, anders is het natuurlijk geen vrerassing meer.

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 restaurant 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; ook wel het Monaco van de Ionische Zee. Hier dineren wij Apagio waar 

onze Culinaire zeilreis van smaken en sensaties begint. 

Maandag Fiskardo, Kefalonia – Lefkas Stad
Lefkas-stad, ook wel Lefkada town genoemd, is een gezellige stad. Terrasjes van restaurants 

en vistavernes zijn er volop en de lokaal gemaakte gerechten zijn zeer goed. Aan de 

westkant van de haven vind je diverse bars met terrasjes aan het water en aan de oostkant 

liggen de meeste restaurants en cafés. Uiteraard dineren wij bij Ey Zhn; een kleine taverne 

in de stad, gerund door chef-kok Alex. 

Dinsdag Lefkas – 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. We dineren bij W&F Wine & Food aan mooi gedekte tafels met uitzicht zee. 

Woensdag Parga, vaste land
Vandaag blijven we in Parga, zodat er tijd is om te dolen in de vele straatjes die Parga rijk is, 

maar je kan natuurlijk ook heerlijk naar het strand. We beginnen, voor degene die dat 

willen, de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet bij Cape North West. De rest van de dag 

wordt vrij besteedt en ’s avonds dineren we hier weer, waar verleidelijke smaken, inspire-

rende ingrediënten en gastronomisch meesterschap harmonieus worden gecombineerd in 

een menu van exquise creaties.

Donderdag Parga, vaste land – Mongonisi, Paxos
Mongonissi ligt ten zuiden van Paxos, op slechts 4 kilometer afstand van de hoofdstad 

Gaios. Wat dit kleine eiland zo uniek maakt, is de complexiteit van het landschap. Daar komt 

nog bij dat de diepblauwe zee, het zandstrand en de indrukwekkende grotten een ideaal 

landschap vormen. We zetten onze Culinaire zeilreis voort bij Mongonissi Beach Bar. Zij 

hebben als motto: Wij dienen u zoals we onze vrienden zouden dienen.

Vrijdag Mongonisi, Paxos – 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. Dit wordt een bijzondere bbq, speciaal aange-

past naar onze route.



Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Zaterdag BBQ-bay, vaste lan – Corfu stad, Corfu
Aan de voet van het fort ligt Mandraki, een kleine verenigingshaven. Hier liggen we op moor-

ingline en van hieruit is het een kleine wandeling naar Corfu Stad. De fraaie forten, de huizen in 

Venetiaanse stijl, de indrukwekkende pleinen, de smalle steegjes en gezellige terrasjes zorgen 

ervoor dat het een stad is die veel indruk maakt. We dineren hier, aan de voet van het fort, aan 

het water.

Zondag Corfu stad, Corfu – Red Rock, vaste land
Dit wordt een Culinaire verrassing, maar zeker ook een verrassing qua plek. Deze unieke baai 

leent zich perfect voor een gezellig ‘walking diner’. 

Maandag Red Rock, vaste land –  Lakka, Paxos
De baai van Lakka is komvormig. 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 eigen zeilclub en een kleine wandelpromenade met tal-

loze terrasjes. We dineren bij Akis Fish Bar & Restaurant met een prachtige locatie direct aan 

het water. Het restaurant serveert een selectie van kwaliteitsgerechten uit de Mediterrane 

keuken.

Dinsdag Lakka, Paxos
We blijven vandaag op Paxos, omdat het meer dan de moeite waard is het eiland te ronden. 

De westkust van Paxos heeft prachtige kliffen en hier kan je op zoek gaan naar je eigen 

privé strandjes.

Woensdag Lakka, Paxos – Preveza, vaste land
Preveza is een kustplaats in het westen van Griekenland. In het oude centrum van Preveza 

is het heerlijk slenteren door de smalle straatjes met de Seitan Bazaar, de Venetiaanse klok-

kentoren uit 1752, het Venetiaanse fort Agios Andreas uit de 18e eeuw en statige heren-

huizen uit de 19e eeuw. Bij Kaixis Mermaid Restaurant gaan we dineren, waar de ‘Amvrakia 

Shrimps’, naar een recept van grootmoeder, worden aanbevolen.

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

boord uit in de baai Karnayo. Wij dineren in deze kleine familie taverne met privé strand en 

aanlegsteiger waar we op mooringline liggen. 

Vrijdag Karnayo, Meganissi – Sivota, Lefkas
Hier sluiten we helaas onze culinaire reis af, niet wat betreft de plaats en het restaurant, 

maar de reis zit er weer op. Toch zullen we op een gepaste wijze deze bijzondere reis met 

zijn allen afsluiten!

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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