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 Illes Jòniques 21-29 d’agost
(Messolonghi-Corfú)

Salpant de Messolonghi, en
el golf de Patràs navegarem
en el mar interior protegit
entre les grans illes de
Cefalònia, Levkas i Itàca i la
Grècia continental i
arribarem a les illes del nord,
Paxos, Antipaxos i Corfú.
Alternarem curtes
singladures tranquil·les amb
algunes navegacions més
llargues a mar obert.
Recalarem en el petit poble
de Kalamos, fondejarem en cales de sorra increïblement blanca a Levkas. Podrem visitar 
les runes mil·lenàries d’Ítaca i la ciutat vella de Corfú i tastarem la retsina a l’ombra de la
parra en algun port atrotinat.

Preu per persona: 1200€  Vaixell complet 7000€

Com arribar-hi:

Mesolongi El port és a 10 minuts del centre de la ciutat. Està ben comunicada amb 
autobús amb Atenes. Hi ha un servei de taxi amb l'aeroport d'Atenes (2h30).

Corfú Amarrarem a Gouvia Marina, a 9 km al nord de la ciutat i a 10 km de l'aeroport 
internacional (CFU)

Embarcament: 21 agost 18h
Messolonghi
Marina de Messolonghi
Google maps

Desembarcament: 29 agost 10h
Corfú
Gouvia Marina
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.google.es/maps/place/Gouvia+Marina/@39.5902884,19.5933231,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1skorf%C3%BA+marina!3m4!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!8m2!3d39.6477115!4d19.8545967?hl=es
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Itinerari dia a dia

Dia 21 Embarcament a Marina Messolonghi a parir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i 
fetes les explicacions necessàries podrem anar a fer una volta per la ciutat. Messolonghi 
es troba en una llacuna amb un gran valor mediambiental i paisatgístic

Dia 22 Enfilarem d'hora el canal de sortida de la llacuna de Messolonghi per a navegar 
cap a l'oest fins a les illes Oxeia on podrem fer la primera capbussada del viatge. A la 
tarda anirem a fondejar a Petala. Una badia protegida i absolutament verge.

Dia 23 Navegarem cap al nord fins a Astakós, un petit poble en el continent 
autèntic i molt agradable.

Dia 24 Després d'esmorzar navegarem pel mar interior que formen les grans illes del 
Jònic fins a arribar a les petites illes de Kalamos i Kastos. Amb bonics fondejadors i 
poblets autèntics i agradables on gaudirem de l'hospitalitat i la calma de les illes gregues.

Dia 25 Aquest dia posarem proa a la propera illa de Skorpios, famosa perquè fou 
propietat d'Aristòtil i Jacquelyne Onasis. Després de dinar navegarem fins a Levkas. 
Amarrarem al poble, autèntic i animat, on podrem sortir a fer una volta o una copa.

Dia 26 Ens llevarem d'hora per a passar el pont que separa l'illa de Levkas del continent 
i navegarem cap al nord unes sis hores fins a la petita illa d'Antipaxos amb bonics 
ancoratges naturals i deshabitats.

Dia 27 Després de la primera capbussada del dia salparem cap a la propera i idíl·lica illa 
de Paxos on diuen que es fa un dels millors olis d'oliva de Grècia. Fondejarem a la badia 
de Lakka, un dels ancoratges més segurs de la mar Jònica, amb aigües transparents 
sobre un fons de sorra blanca i un petit poblet molt agradable.

Dia 28 Llevarem l'àncora per a travessar el braç de mar que ens separa de Corfú i 
remuntarem la costa passant sota la ciutat vella fortificada de Corfú. Acabarem la 
travessa a la badia de Gouvia. Al vespre podrem anar a fer un volt per la vila vella de 
Corfú que val molt la pena.

Dia 29 Desembarcament a Gouvia Marina a les 10h

El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques, necessitats de la navegació o les preferències del grup.


