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De Grècia a Turquia 1-14 juny
(Atenes-Istambul)

Remuntarem el mar
Egeu cap a l'Orient en
la ruta mil·lenària fins
a l'antiga Bizanci o
Constantinoble.
Salparem d'Atenes per
a doblar cap Súnion i
passar sota el gran
temple de Posidó en la
ruta pels canals entre
l'Àtica i la gran illa
d'Euvia. Arribarem a
les illes Sporades,
escenari de la
pel·lícula "Mamma
Mia" i creuarem fins a
Limnos, la mítica illa de les amazones, amb fondejadors ben resguardats i poc turisme. 
Negociarem el pas dels Dardanels, sempre difícil pels forts corrents i el tràfic intens de 
mercants per a entrar al mar de Màrmara i recalar, amb Àsia a una banda i a l'altra 
Europa a Istanbul.

Preu per persona: 1000 €

Per a aquesta travessa és imprescindible el passaport.

Com arribar
Atenes serem al Pireu. A 12 Km del centre d’Atenes (Metro línia verda) i a 50 Km de 
l’aeroport (autobús X96). 
Connexió amb Barcelona Vueling.
Istambul serem a Ataköy, en el districte de Bakirköy, a 42 Km de l’aeroport 
internacional (Tren IST 4)
Connexió amb Barcelona Pegasus Airlines i Turkish Airlines

Embarcament 1 juny 18 h
Atenes
Zea Marina
185 37 Pireas     
Google Maps   

Desembarcament 14 juny 10 h
Istambul 
Ataköy Marina
Kısım Mahallesi, Rauf Orbay 6,  Bakırköy
Google Maps 

https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+de+Atenas+-+Eleftherios+Venizelos+(ATH),+Attiki+Odos,+Spata-Artemida,+Grecia/Zea+Marina,+Chalki+-+Piraeus,+Pireas+185+36,+Grecia/@37.9870405,23.6547947,11z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x14a1901ad9e75c61:0x38b215df0aeeb3aa!2m2!1d23.9484156!2d37.9356467!1m5!1m1!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!2m2!1d23.647766!2d37.93595!3e3!5i1?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+de+Estambul,+Tayakad%C4%B1n,+Terminal+Caddesi+No:1,+34283+Arnavutk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/1.K%C4%B1s%C4%B1m+Mahallesi,+Atakoy+Marina,+Rauf+Orbay+Cd.+No:6,+34140+Bak%C4%B1rk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.1115534,28.5494551,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x409ffff60abc95a9:0x380ce02cc824e506!2m2!1d28.7427334!2d41.259899!1m5!1m1!1s0x14cabcbbf31702ed:0x5f40eedee2e6fb03!2m2!1d28.8761858!2d40.9726064?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858
https://www.google.es/maps/place/Zea+Marina/@37.93595,23.6455773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!8m2!3d37.93595!4d23.647766?hl=es
https://www.vueling.com/ca
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Itinerari dia a dia

1 juny Embarcament a Marina Zea a les 18h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i vida a bord sortirem a fer una volta pel Pireu o a Atenes.

2 juny Després d'esmorzar, salparem per a navegar la costa Àtica fins a cap Súnion i ancorar al 
peu del temple de Posidó, on es pot contemplar una de les postes de sol més espectaculars de 
Grècia.

3 juny Llevarem l'àncora ben d'hora i creuarem el golf de Petalion cap al nord fins a l'illa d'Euvia 
on trobarem ancoratges naturals ben protegits dels vents dominants per a passar-hi la nit.

4 juny Passada la badia de Marató, navegarem fins a l'estret canal que separa l'illa d'Euvia de 
terra ferma. Hi ancorarem esperant l'obertura nocturna del pont que creuarem de matinada.

5 juny Un cop creuat el pont de Khalkis navegarem la resta de la nit pel mar interior del Voreios 
Evvoikos fins a bordejar, ja de dia, el pas de les Termòpiles i la costa nord de l''illa d'Euvia. 
Arribarem a l'illa de Skiathos, a les illes Sporades, amb un petit port acollidor i autèntic.

6 juny Curta navegació de cala en cala fins a la propera illa de Skopelos, escenari de la pel·lícula 
“Mamma mia” amb ancoratges ben protegits i cales d'aigües turqueses sota els pins.

7 juny Després d'esmorzar tranquil·lament, navegarem cap a l'est fins a l'illa d'Alonissos, un 
important parc natural on es conserva la foca mediterrània. Al vespre anirem a ancorar a la 
resguardada badia de Planitis a l'illa deshabitada de Kyra Panagia.

8 juny Salparem de matinada cap al nord-est rumb a l'illa de Limnos, a unes 60 milles de 
distància. Recalarem a la tarda a la badia de Mudros, un dels ancoratges més segurs i bonics del 
mar Egeu on podrem baixar a terra, conèixer l'illa i la seva gastronomia.

9 juny Sortirem d'hora cap a Turquia, a unes 8h de navegació, caldrà que negociem bé l'entrada 
de l'estret dels Dardanels que separa el mar de Màrmara de l'Egeu, pels forts corrents i els 
nombrosos vaixells mercants. A la tarda recalarem al port de Cannekale on realitzarem els tràmits
d'entrada a Turquia.

10 juny Aquest dia navegarem entre Europa i Àsia per l'estret dels Dardanels, l'Helespont de 
l'antiguitat, escenari de la guerra de Troia i d'una terrible batalla en la primera guerra mundial. 
Recalarem finalment a Karabiga, ja al mar de Màrmara, un port pesquer protegit per 
impressionants muralles medievals.

11 juny Anirem a ancorar a les illes Pasalimani per a fer un bany i recalar al vespre a Cakilkoy, un
port pesquer a la costa est de la península de Kapidag, amb un bon ancoratge 

12 juny Salparem d'hora per a creuar la mar de Màrmara  fins a les illes de la Princesa, un dels 
llocs d'esbarjo preferits dels navegants d'Istanbul.

13 juny Aquest dia navegarem amb Àsia a una banda i a l'altra Europa i allà, a la proa: Istanbul. 
Recalarem a la gran ciutat i podrem veure des del mar la banya d'or, el palu del Topkapi i santa 
Sofia. Amarrarem a Marina Ataköy, el port esportiu més proper al centre de la ciutat.

14 juny Desembarcament fins a les 10h.
El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques i les preferències del grup.


