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Les Esporades de l'Est i les Illes Cíclades 17-30 juny
(Istanbul-Atenes)

Salparem de l'extraordinària
ciutat d’Istanbul, la mítica
Bizanci, per a creuar la mar de
Màrmara i entrar a l’Egeu per
l’estret dels Dardanels. Els
següents dies navegarem cap al
sud amb el vent a favor recalant
en algunes de les illes més
boniques i interessants de l’Egeu
com Lesbos i Chios. Travessarem
cap a les illes Cíclades, amb els
característics pobles
emblanquinats encimbellats als
punts més alts com Mikonos,
Tinos, Kithnos o Syros. 

Preu per persona: 1200 € 

Per a aquesta travessa és
imprescindible el passaport.

Com arribar-hi:

Istanbul serem a Ataköy, en el districte de Bakirköy, a 42 km de l'aeroport Internacional
(tren IST4)

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 17 juny 18h
Istanbul 
Atakoy Marina- Bakırköy, Turquia
Google Maps   

Desembarcament 30 juny 10h
Atenes
Zea Marina Pireas, Atenes 
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858
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 17 Embarcament a partir de les 18h a Ataköy Marina, la marina més propera al centre de la 
ciutat. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de seguretat i vida a bord podrem sortir a fer una 
per Istanbul.

Dia 18 Després d'esmorzar, salparem tranquil·lament per a poder veure-la Banya d'Or d'Istanbul 
des del mar i posarem rumb als Dardanels creuant el mar de Marmara i navegant tota la nit i fent 
guàrdies.

Dia 19 Entrarem d'hora a l'estret dels Dardanels que separa el mar de Màrmara del mar Egeu, 
sempre complicat pels forts corrents i l'intens tràfic mercant. Un cop superat l'estret posarem proa
a la propera illa de Bozkaada, molt propera a la costa.

Dia 20 Navegarem per la costa turca fins al bonic arxipèlag d'Ayvadik amb molts ancoratges 
protegits de tots els vents on podrem fer un bany i tastar la cuina turca.

Dia 21 Un cop realitzada la paperassa de sortida de Turquia navegarem fins a la propera illa de 
Lesbos, amb un gran port natural, boniques platges, una gran fortalesa i autèntiques tavernes 
gregues.

Dia 22 Salparem d'hora per a navegar amb el vent a favor fins a la petita illa d'Oinussa, origen 
duna important saga d'armadors grecs, on podrem ancorar en les cales retallades i tranquil·les de 
la costa sud i visitar la ciutat.

Dia 23 Navegarem cap al sud de Chios, entre les altes muntanyes de l'illa i la costa turca fins a 
les cales boniques i ben protegides com Angelia o Katofano on podrem fer una bona capbussada.

Dia 24 Deixarem les Esporades de l'Est per a creuar el mar Egeu, ràpids i amb vent favorable 
segurament, fins a la famosa illa de Mykonos. Ancorarem a Tinos, molt més autèntica i protegida, 
on passarem la nit.

Dia 25 Salparem sense presses després d'esmorzar cap a la propera illa de Syros.  Ancorarem al 
sud de l'illa, a Finikas, una de les badies més boniques i ben protegides de les illes Cíclades. 

Dia 26 Aquest dia navegarem cap a l'est fins a Loutra, a Kithnos, un petit des d'on podrem 
enfilar-nos a una de les Chora, el poble alt emblanquinat, més boniques i autèntiques de les illes 
Cíclades.

Dia 27 En la darrera escala a les illes Cíclades remuntarem fins a la petita i mntanyosa Kea i 
ancorarem a la badia de Kavia des d'on podrem enfilar-nos també a la Chora.

Dia 28 Creuarem el canal que separa les illes del continent albirant de lluny el mític cap Súnion 
coronat pel famós temple de Posidó, on podrem fer una ofrena al déu i contemplar una posta de 
sol espectacular.

Dia 29 Costejarem la costa sud de l'Àtica, amb alguna parada per a fer un bany, fins a recalar 
finalment a Marina Zea, el port de l'Atenes clàssica, al Pireu.

Dia 30 Desembarcament a Marina Zea fins 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.


