
                                                  www.veleronas.com hola@veleronas.com  Ana 622820421 Toni 622810105  

El Peloponès i les Illes Jòniques  9-16 d’agost
(Kalamata-Messolonghi)

Salparem de Kalamata, envoltada dels camps on es cullen les olives més preuades de 
Grècia, rumb al cap Akritas, l’extrem sud de la península de Messinia i fondejarem a l’illa 
de la Sapienza. Arribarem a Methoni, una espectacular fortalesa veneciana sobre el mar i
a la gran badia de Navarino, amb el bonic i autèntic poble de Pylos i cales desertes. 
Remuntarem la mar Jònica fins a Katakolo, on podrem anar a visitar Olympia i recalarem 
a les illes Jòniques com Zakinthos i Itaca, verdes i escarpades, amb fondejadors 
arredossats, aigües turqueses sota els pins i petits ports acollidors. Finalment acabarem 
la travessa a Messolonghi, una ciutat en un port natural molt estimada per les 
tripulacions de l’Onas. 

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Kalamata serem a Kalamata Marina, a 10km del aeroport de Kalamata. 
Connexió amb Barcelona diverses companyies aèries.
Messolonghi hi ha un Bus  que va a Atenes (Kifisos Bus Station d’Atenes)  
Connexió Atenes-Barcelona amb Vueling 

Embarcament 9 agost 18 h
Kalamata
Klamata Marina, Posidonos 241 00,
Grecia
Google maps

Desembarcament 16 agost 10 h
Messolonghi
Limani Mesolongeiou, Messolonghi 30200
Grecia 
Google maps

https://www.google.es/maps/place/Marina+Messolongi+S.A./@38.3612811,21.4152241,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x135e69f2fbaf8af9:0x386a251b6cbdc78f!8m2!3d38.3619761!4d21.4170229?hl=es
https://www.vueling.com/ca
https://www.google.es/maps/place/Kalamata+Marina/@37.0242955,22.102966,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!2sKalamata+Marina!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601!3m4!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601?hl=es
https://www.rome2rio.com/es/map/Aeropuerto-Athens-ATH/Mesolongi
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Itinerari dia a dia

9 agost Un cop instal.lats i fetes les explicacions de seguretat i vida a bord sortirem a 
fer un volt per l'animada població de Kalamata.

10 agost Navegarem cap al sud per la gran badia de Mesenia fins a Koroni. Llençarem 
l'àncora al peu de la gran fortalesa veneciana i baixarem a fer un volt per la petita i 
pintoresca població on passarem la nit.

 11 agost Aquest dia navegarem cap al sud fins a doblar el cap Akritas, si el temps ho 
permet, ancorarem per a dinar, prop de l'illot de la Sapienza, amb un bonic far. A la tarda
anirem a llençar l'àncora a Methoni a recer de la fortalesa veneciana coronada per una 
torre turca, un dels llocs més espectaculars del Peloponès.  

12 agost Salparem de matinada per a remuntar la costa oest del Peloponès, passarem 
per davant de la gran badia de Navarino, enfilarem el pas entre el Peloponès i l''illa de 
Proti i continuarem navegant cap al nord fins a Katakolon. El port més proper a l'antiga 
Olympia

13 agost Pel matí anirem a veure les impressionants runes de l'antiga Olympia on 
durant segles tingueren lloc els jocs panhelènics. Un esdeveniment que unia totes les 
ciutats estats gregues sovint enfrontades entre elles. A la tarda navegarem fins a la 
propera illa de Zakhintos, la més verda i cultivada de les illes Jòniques.

14 agost Aquest dia creuarem el canal que separa Zakhintos de Cefalònia fins a Agios 
Kateliós, al sud de l'illa on llençarem l'àncora en aigües turqueses perfectes per al bany i 
el snorkel. 

15 agost Després d'esmorzar navegarem cap al golf de Patràs, amb temps per a parar a
dinar a l'illot deshabitat d'Oxeia, si el temps ho permet. A la tarda enfilarem el canal 
balissat fins a la llacuna de Messolonghi, un dels llocs més estimats per la tripulació de 
l'Onas.

16 agost Desembarcament a les 10 h.

El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques i les preferències del grup.


