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Eubea i les illes Sporades 17-30 maig
(Atenes-Tesalònica)

Posarem proa al temple de
Poseidó, sobre el cap Súnion, per
a remuntar els canals entre l'Àtica
i la gran illa d'Eubea, escenari de
la mítica batalla de les Termòpiles,
fins a desembocar a l'arxipèlag de
les Esporades. Quatre petites illes
habitades, verdes i escarpades,
envoltades d'aigües cristal·lines.
Van ser l'escenari de la pel·lícula
Mamma Mia. Continuarem
navegant fins a la Calcídica, les
tres grans penínsules del nord de
Grècia, amb famosos monestirs
al peu del Mont Athos i bonics
ancoratges al peu de les
muntanyes. Finalment enfilarem
cap a la interessant ciutat de
Tessalònica on finalitzarem la
travessa. 

Preu per persona: 950 €

Com Arribar-hi:

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)

Tessalònica Serem a Aretsou Marina a Kalamariá, a uns 20 minuts de l'aeroport (SKG) i
del centre.

Embarcament 17 maig 18h
Atenes
Zea Marina Pireas 185 36 
Google Maps

Desembarcament 30 maig 10h
Tessalònica
Aretsou Marina Kalamarià 551 32
Google Maps

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]]
https://www.google.com/maps/place/Aretsou+Marina+Thessaloniki/@40.5739573,22.9435257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83ee6e38178dd:0x81a986bce19a272c!8m2!3d40.5740062!4d22.9457665
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Itinerari dia a dia

Dia 17 Embarcament a Marina Zea a les 18h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i vida a bord sortirem a fer una volta pel Pireu o per Atenes. 

Dia 18 Després d'esmorzar, salparem per navegar per la costa Àtica fins a Cap Súnion i fondejar 
al peu del temple de Poseidó, on es pot contemplar una de les postes de sol més espectaculars de 
Grècia. 

Dia 19 maig Endurem l'àncora d'hora i creuarem el Golf de Petalion cap al nord fins a l'illa 
d'Eubea on trobarem fondejos naturals ben protegits dels vents dominants per passar-hi la nit. 

Dia 20 Passada la badia de Marató, navegarem fins a l'estret canal que separa l'illa d'Eubea de 
terra ferma. Allí fondejarem esperant l'obertura nocturna del pont que travessarem de matinada. 

Dia 21 Un cop creuat el pont de Chalki navegarem pel mar interior del Voreios Evvoikos fins a 
navegar a prop el pas de les Termopiles, escenari d'una mítica batalla entre perses i grecs. En 
funció de les condicions fondejarem a la badia d'Atalanti oa la costa de l'illa d'Eubea. 

Dia 22 Sortirem del canal i podrem rumb a les properes illes Sporades per recalar a l'illa de 
Skiathos, amb un petit port acollidor i autèntic. 

Dia 23 Talla navegació de cala a cala fins a la propera illa de Skopelos, escenari de la pel·lícula 
"Mamma mia" amb fondejos ben protegits i cales d'aigües turqueses sota els pins. 

Dia 24 Després d'esmorzar tranquil·lament, navegarem cap a l'est, fins a l'illa d'Alonissos, un parc
natural important on es conserva la foca mediterrània. A la nit anirem a fondejar la resguardada 
badia de Planitis a l'illa deshabitada de Kyra Panagia. 

Dia 25 Salparem de matinada cap a la Calcídia, les tres grans penínsules que s'endinsen a l'Egeu.
Albirarem de lluny la muntanya Athos (2033m) i passarem sota els monestirs de les seves faldilles
que viuen allunyats de la civilització. Fondejarem a sotavent de l'illa d'Ammouliani. 

Dia 26 Creuarem fins a la península de Sithonia, per fondar a prop de l'illa de Diaporos. Un 
ancoratge excel·lent i ben protegit. 

Dia 27 Després de la capbussada matinal navegarem al voltant de la península de Sithonia, amb 
algunes de les platges més boniques de Grècia, fins a recalar al capvespre a Koufós un magnífic 
port natural. 

Dia 28 Deixarem a estribord la península de Kasandra i navegarem cap a l'oest fins al cap 
Kassandra on podrem ancorar o amarrar en un port ben protegit. 

Dia 29 En aquesta darrera etapa navegarem cap al nord fins a la protegida badia de Tessalònica.

Dia 30 Desembarcament a Marina de Tesalònica fins a les 10h. 

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


