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Illes Sporades 1-8 de juliol
(Volos-Skiathos)

Navegarem en curtes i
agradables singladures
per les Sporades,
literalment "disperses"
en grec. Un arxipèlag a
nord-oest del mar
Egeu format per quatre
petites illes habitades,
verdes i escarpades i
desenes d'illots
envoltats d'aigües
cristal·lines. Llençarem
el ferro a Skopelos,
l'illa de la tranquil·litat
i escenari de la
pel·lícula "Mamma Mia" amb platges i ancoratges verges, visitarem el parc nacional de 
l'illa de Alonnisos on es conserva la foca monjo mediterrània i creuarem fins a la remota i
autèntica Skyros per gaudir de les platges i les millors tavernes. Finalment recalarem a 
Skiathos amb un agradable poble típicament grec, boscos sobre el mar i monestirs 
històrics.

Preu per persona: 1000 €

Com arribar
Volos té aeroport internacional i està ben comunicat amb autobús amb l'aeroport 
d’Atenes.
Skiathos té aeroport internacional i connexions ràpides de ferry amb les poblacions 
properes de la costa.

Embarcament 1 juliol 18 h
Volos 
Limani Volos 
Google Maps

Desembarcament 8 juliol 10 h
Skiathos
Limani Skiathos 
Google Maps

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.es/maps/place/MUNICIPAL+PORT+FUND+OF+SKIATHOS/@39.1621299,23.490005,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sskiathos+port!3m4!1s0x14a6e7c9639e2cf7:0xb081592b18701c07!8m2!3d39.16213!4d23.4922098?hl=es
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Itinerari dia a dia

1 juliol Embarcament a les 18h al Port de Volos. Un cop fetes les explicacions de 
seguretat i vida a bord, sortirem a fer un tomb per la ciutat, autèntica i acollidora.

2 juliol Creuarem el golf de Pagasitikos cap al sud fins a la petita illa de Palaio 
Trikeri on podrem ancorar per a fer la primera capbussada del dia. A la tarda 
navegarem fins a Agia Kiriakí, un petit poble de pescadors a la península de 
Trikeri.

3 juliol Després d'esmorzar salparem cap les properes illes Sporades, boscoses i 
molt fèrtils. Navegarem fins a Skopelos, l'illa on es va filmar “Mamma mia” on hi 
has molts ancoratges ben protegits dels vents dominants amb aigües turqueses i 
pins fins a la riba. Passarem la nit a Loutraki.

4 juliol Després del bany salparem tranquil·lament cap a Alonnisos, seu del parc 
natural de les illes Sporades on es conserva el vell marí, la foca mediterrània. Al 
migdia ancorarem a l'illot de Peristeril i al vespre podrem pujar a la “Chora” 
l'antiga població de l'illa.

5 juliol Aquest dia navegarem fins a la remota illa de Kura Panagia, salvatge i 
deshabitada i amb dues badies naturals i ben protegides. Passarem la nit a 
l'àncora a Planitis, una profunda cala verge i arbrada al nord de l'illa.

6 juliol Si el vent ho permet, navegarem pel nord de les illes fins al poble de 
Skopelos, a la banda nord de l'illa que cau en pendent sobre el port. Un cop 
amarrats anirem a explorar els carrerons estrets, les nombroses esglésies i 
tavernes autèntiques. 

7 juliol En curtes navegacions de cala en cala anirem fins a l'illa de Skiathos per 
a recalar al vespre al port natural de la principal població de l'illa amb temps 
suficient per a pujar al “kastro”, el poble antic, protegit dels pirates.

8 juliol Desembarcament al port de Skiathos fins a les 10h.

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


