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De Turquia a Grècia 16-29 de juny
(Istanbul-Volos)

Salparem d'Istanbul,
una de les ciutats més
interessants del món
per a creuar el mar de
Màrmara i els
Dardanels amb el vent
i la corrent a favor, i
entrar al Mar Egeu.
Podrem veure la mítica
Troia i navegarem cap
al nord per a conèixer
les illes de Samotràcia
i Tasos, verdes,
autèntiques i molt poc
turístiques. Recalarem
també a la Calcídica,
les tres grans penínsules del nord de Grècia, amb els monestirs del mont Athos i els 
bonics ancoratges al peu de les muntanyes a Kassandra i Sithonia. Finalment posarem 
proa al sud fins a arribar a les Sporades i acabar el viatge a Volos.

Preu per persona: 1000 €

Per a aquesta travessa és imprescindible el passaport.

Com arribar
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. 
Volos serem al port. Hi ha aeroport internacional i autobús a Atenes. 
Connexió amb Barcelona Vueling

Embarcament 16 juny 18 h
Istambul 
Ataköy Marina
Kısım Mahallesi, Rauf Orbay 6,  Bakırköy
Google Maps 

Desembarcament 29 juny 10 h
Volos 
Limani Volos 
Google Maps

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.es/maps/place/39%C2%B021'20.3%22N+22%C2%B056'59.8%22E/@39.35565,22.9477469,17z/data=!3m1!4b1!4m19!1m12!4m11!1m3!2m2!1d22.9495821!2d39.3553263!1m6!1m2!1s0x14a76b692feb46cf:0x20c1ec604df3db2b!2sKolpos+Volou,+Grecia!2m2!1d22.9654557!2d39.3351052!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.3556498!4d22.9499415?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.vueling.com/ca
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Itinerari dia a dia

16 juny Embarcament a partir de les 18 h a Ataköy Marina. Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions de seguretat i vida a bord podrem sortir a fer una volta per Istanbul.

17 juny Després d'esmorzar, salparem tranquil·lament per a poder veure-la Banya d'Or 
d'Istanbul des del mar i posarem rumb a les properes illes de la princesa, 

18 juny Aquest dia navegarem cap a l'illa de Marmari Adasi, a unes 60 milles de distància 
probablement amb el vent a favor. A la tarda ancorarem a Topagaç, una agradable badia 
raonablement protegida.

19 juny Salparem d'hora cap a l'estret dels Dardanels que separa el mar de Màrmara del 
mar Egeu, sempre complicat per els forts corrents i l'intens tràfic mercant. Recalarem a 
Canakkale per a realitzar els tràmits oficials de sortida del país.

20 juny Salparem cap al mar Egeu fins a la propera illa d'Imbroz on amarrarem al port 
pesquer o ancorarem en funció de les condicions meteorològiques.

21 juny Navegarem fins a Samotràcia, ja a Grècia, per a ancorar a la bonica cala d'Amnos, 
una de les poques platges de l'illa. A la tarda amarrarem a Kamariotissa.

22 juny Samotràcia és una de les illes més verdes, muntanyoses i frondoses de l'Egeu. 
Aprofitarem el dia per a fer una excursió a conèixer l'interior.

23 juny Navegarem fins a l'illa de Thasos on, a més de cales tranquil·les amb petites 
tavernes, val la pena visitar el poble i l'acròpolis.

24 juny Salparem de matinada cap a la Calcidia. Albirarem de lluny el mont Athos (2033m) i 
passarem sota els monestirs que, des de fa més de deu segles, viuen allunyats de la 
civilització. Creuarem fins a Sithonia, per a ancorar a l'illa Diaphoros.

25 juny Navegarem al voltant de la península de Sithonia, amb algunes de les platges més 
boniques de Grècia, fins a recalar al vespre a Koufos un magnífic port natural.

26 juny Deixarem a babord la península de Kasandra i navegarem cap al sud fins a les illes 
Sporades. Recalarem a Alonisos, un parc natural on es pot veure el vell marí, la foca 
mediterrània i anirem a dormir a Skopelos, escenari de la pel·lícula Mamma mia
 
27 juny Passarem el dia navegant de cala en cala fins a la propera illa de Skiathos, la més 
propera a terra ferme i amb ancoratges espectaculars.

28 juny Navegarem fins a Volos, un poble tradicional i autèntic.

29 juny Desembarcament fins a les 10h.

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


