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Volta al Peloponès 1-14 maig
(Mesolonghi-Atenes)

Des del golf de Patràs navegarem fins a
la verda Zakinthos, ens aproparem a
les runes de l'antiga Olympia i
enfilarem cap al sud rumb a la badia de
Navarino, escenari d'antigues batalles
navals, per a ancorar entre les oliveres.
En diverses singladures navegarem
sota els tres grans caps del Peloponès:
Akritas, un dels "ulls" de la sereníssima
república de Venècia, Matapan, a
l'escarpada península de Mani, els
ferotges habitants de la qual mai foren
sotmesos als turcs i el temut cap
Maleas, l'entrada a l'Egeu. Amb escales
en pobles mil·lenaris fortificats com
Monembasia o ports naturals com
Gerakes o Leonidion remuntarem
l'Argolida i visitarem algunes de les illes
més boniques de golf Sarònic com
Hydra, sense tràfic motoritzat, Poros o
Egina abans d'acabar el viatge a
Atenes.

Preu per persona: 950 €

Com arribar-hi:
Messolonghi El port és a 10 minuts del centre de la ciutat. Està ben comunicada per autobús 
amb Atenes. Hi ha un servei de taxi amb l'aeroport d'Atenes (2h 30).
Atenes.  Amarrarem a Zea Marina, en el Pireu, a 30 minuts del centre (Metro línia verda) i a uns 
60 minuts de l'aeroport (autobús X96)

Embarcament 1 maig 18h
Messolonghi
Marina de Messolonghi, Port de Messolonghi 
Google Maps

Desembarcament 14 maig 10h
Atenes
Zea Marina, Pireas, Atenes
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Marina+Messolonghi+S.A./@38.3602634,21.4129751,16z/data=!4m5!3m4!1s0x135e69f2fbaf8af9:0x386a251b6cbdc78f!8m2!3d38.3602638!4d21.4165515
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&q=zea+marina&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjOxOmiiKL0AhXa8uAKHZ6ZCBQQtgN6BAg0EAQ#rlfi=hd:;si:2059528522942757554;mv:[[37.9376046,23.6485855],[37.933608299999996,23.6459886]]
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a partir de les 18h al Port de Mesolonghi. Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions necessàries podrem sortir a fer un volt per aquesta agradable ciutat.
 
Dia 2 Després d'esmorzar enfilarem el canal de sortida de la llacuna i posarem proa a l'illa de
Zakinthos, a unes 40 milles de distància. A la tarda podrem anar a contemplar la famosa 
platja del derelicte.
 
Dia 3 Navegarem fins port de Katakolon, al Peloponès, una bona base per a fer l'excursió a 
Olimpia on es feren durant segles els famosos Jocs Olímpics de l'antigor. 

Dia 4 Salparem d'hora cap al sud i navegarem prop de la costa del Peloponès fins a entrar a 
la gran badia de Navarino on es lliurà una batalla naval determinant en la guerra 
d'independència grega. Amarrarem a Pylos, un petit poble envoltat d'oliverars.
 
Dia 5 Doblarem el cap de la Sapienza i la fortalesa veneciana i otomana de Methoni a 
l'extrem sud de la península de Misènia i travessarem el golf fins a Porto Kagio, una bonica 
cala a llevant de cap Matapan, l'extrem de l'abrupta i inexpugnable península de Mani.

Dia 6 Aquest dia creuarem el golf Lacònic, les aigües de l'antiga Esparta, fins a l'illa 
d'Elafonisos, amb bonics ancoratges salvatges d'aigües turqueses arrecerats de tots els 
vents.

Dia 7 Salparem després d'esmorzar per a passar el temut cap Maleas i entrar al mar Egeu. 
Recalarem al peu de la gran fortalesa de Monembasia. 

Dia 8 Després de visitar la ciutat bizantina fortificada navegarem fins a Gerakes, una estreta 
cala entre penya-segats.

Dia 9 Navegarem cap al nord endinsant-nos en l'Argòlida amb ancoratges i pobles 
interessants com Kiparisi o Leonidion. A la tarda llençarem l'àncora a Spetses l'illa del Pins.

Dia 10 Des de Spetses passarem el canal entre el Peloponès i l'illa deshabitada Doukos fins a
recalar, al migdia, a l'impressionant port d'Hydra, una illa sense tràfic motoritzat i les 
antigues cases dels grans armadors penjen sobre el port.

Dia 11 Arribarem al golf Sarònic i entrarem l'estretíssim canal de Poros, un bonic poble 
emblanquinat amb una badia segura en qualsevol condició de temps.

Dia 12 Continuarem cap al nord fins a Aegina, l'illa dels Festucs, amb un petit port tronat i 
acollidor des d'on podrem anar a contemplar la posta de sol sobre Corint en el meu temple 
preferit.

Dia 13 Navegarem cap a la gran ciutat d'Atenes per a recalar a Marina Zea, l'antic port de 
l'Atenes Clàssica.

Dia 14 Desembarcament 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. 


