
Route ‘even wat anders’ (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 restaurant 12 Gods. Dit restaurant is tevens de uitvals-

basis 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 Monaco van de 

Ionische Zee.

Maandag Fiskardo, Kefalonia - Baai, Kefalonia  
Verrassingsbaai op Kefalonia

Dinsdag Baai, Kefalonia - Argostoli, Kefalonia
Argostoli is de hoofdstad van het Griekse eiland Kefalonia. Deze stad ligt in het zuiden van 

het eiland, aan de baai van Argostoli. Er is een leuke winkelstraat, er zijn gezellige terrasjes 

en een mooie loopbrug naar de andere kant van de baai. Deze Drapanos-brug bij de ingang 

van de stad is 900 meter lang en heeft, in tegenstelling tot de meeste gebouwen in Argo-

stoli, de aardbevingen van 1953 doorstaan.

Woensdag Argostoli, Kefalonia - Verrassing                                        
Verrassingsbaai op Kefalonia

Donderdag Verrassing - 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.         

Vrijdag Poros, Kefalonia - Verrassing 
Verrassingsbaai op eilandje.

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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Zaterdag Verrassing rustdag
Rustdag in verrassingsbaai op eilandje.

Zondag Verrassing - 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 kristalhel-

der. Het is een bergachtig eiland dat geliefd is onder zeilers. Hoewel Kalamos heel klein is, is 

de hoogste top 745 meter!

Maandag Kalamos, Kalamos - Palairos, vaste land of Nidri, Lefkas
Palairos is een kleine badplaats. 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, 

maar het langste strand ligt net buiten het stadje. Op deze stranden zijn allerlei waterspor-

ten mogelijk. Wanneer het weer het niet toelaat om los voor anker te liggen in de baai van 

Palairos wijken we uit naar Nidri. Hier meren we aan bij de steiger van Hotel Iris en liggen 

we op mooringline. ’s Avonds kan een heerlijk BBQ-buffet worden georganiseerd.

Dinsdag Palairos, vaste land of Nidri, Lefkas - Lefkas-stad
Lefkas-stad, ook wel Lefkada town genoemd, is een gezellige stad. Terrasjes van restau-

rants 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.

Woensdag Lefkas-stad, 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.

Donderdag Vassiliki, Lefkas  - Karnayo, Meganissi
Meganissi 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 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 weers-

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