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Illes Sporades 9-16 de juliol
(Skiathos-Lavrion)

Des de l’illa de
Skiathos navegarem
en curtes i agradables
singladures per les
Sporades. 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 d'Alonnisos on es conserva el vell 
marí, la foca mediterrània i creuarem fins a la remota i autèntica Skyros per 
gaudir de les platges i les millors tavernes. Recalarem a la gran d’illa d’Euvia i 
acabarem la travessa a Lavrion, a l’Àtica. 

Preu per persona: 1000€

Com arribar
Skiathos té aeroport internacional i connexions ràpides de ferry amb les poblacions 
properes de la costa.
Lavrion  està a 39km de l’aeroport d’Atenes, hi ha transport public
Connexió amb Barcelona Vueling

Embarcament 9 juliol 18 h
Skiathos 
Limani Skiathos 
Google Maps

Desembarcament 16 juliol 10 h
Lavrion 
Olympic Marine-Efstathiou Vogiatzi 20
Google Maps

https://tickets.vueling.com/
https://www.rome2rio.com/es/map/Lavrio/Estaci%C3%B3n-de-Aeropuerto
https://www.google.es/maps/place/Olympic+Marine/@37.6969687,24.0560279,497m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1f40e2f7d14f7:0x132316d65efce54d!8m2!3d37.6969687!4d24.058222?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

9 juliol Embarcament a partir de les 18 h al port de Skiathos. Un cop 
instil·lats i fetes les explicacions de seguretat i vida a bord soparem a bord i 
farem un volt pel poble.

10 juliol Creuarem fins a la propera illa de Skopelos, on es va filmar “Mamma 
mia” i podrem triar entre desenes d'ancoratges ben protegits amb aigües 
transparents i pins fins a la riba. Dormirem ancorats a Loutraki.

11 juliol Continuarem el periple fins a la propera illa d'Alonnisos, seu del parc
natural de les illes Sporades, on es pot veure el vell marí, la foca Medterrània. 
Ancorarem a les cales del sud de Peristera, una petita illa deshabitada i al 
vespre podrem pujar a la “Chora” el poble antic dalt del turó.

12 juliol Navegarem fins a Skyros, la més allunyada i remota de les illes 
Sporades habitades i rarament visitada per turistes i navegants. Recalarem a 
la tarda a Limanià, un pintoresc port natural acollidor on es pot menjar la 
millor llagosta de l'Egeu i tastar el vi blanc local 

13 juliol Després d'esmorzar passarem entre els illots propers a la costa de 
Skyros i posarem proa a Agios Apostolos, un dels escassos ports segurs de la 
costa de sobrevent de l'illa d'Euvea.

14 juliol Salparem ben d'hora cap al sud est per a negociar l'estret de  
Kafireus, entre les illes d'Euvia i Andros, un dels punts més ventosos de 
Grècia. Si les condicions meteorològiques passarem la nit a Gavrion a l'illa 
d'Andros.

15 juliol Aquest dia navegarem cap a ponent fins doblar l'extrem nord de 
Makronisos i recalar a la costa de l'Atica a la Olimpic Marina a Lavrion, molt 
propera a l'aeroport d'Atenes.

16 juliol Desembarcament a les 10 h

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


