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Golf Sarònic 1-9 juliol
(Atenes-Porto Kheli)

En aquesta travessa navegarem fins a Egina, l'illa dels festucs, amb un dels ports més 
bells de Grècia i visitarem el famós teatre mil·lenari d'Epidaure, al Peloponès. Al golf 
Sarònic, més protegit, passarem pel canal de Poros i passejarem pels seus estrets 
carrers. Recalarem a Hydra, l'illa sense cotxes i ancorarem a les aigües transparents de 
la deshabitada Docko o buscarem la cova submarina de Spetses, l'illa dels pins, veurem 
tortugues a Koiladia i acabarem el periple a Porto Kheli al Peloponès. 

Preu per persona: 1000€ vaixell complet 5800€

Com arribar-hi:
Atenes Amarrarem a Zea Marina, al Pireu, a 30 minuts del centre d'Atenes (Metro línia 
verda) i a uns 60 minuts de l'aeroport (autobús X96)
Porto Kheli. Els amarradors són al passeig marítim, al centre del Poble. Hi ha 
nombrosos ferris ràpids entre Porto Kheli i el Pireu.

Embarcament 1 juliol 18h
Atenes 
Zea Marina, Pireas, Atenes 
Google Maps   

Desembarcament 9 juliol 10h
Porto Kheli
Amarradors de Porto Kheli
Google maps

https://www.google.es/maps/place/Zea+Marina/@37.93595,23.6455773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!8m2!3d37.93595!4d23.647766?hl=es
https://www.google.es/maps/search/Porto+Heli+Marine/@37.325391,23.1451838,16z/data=!3m1!4b1?hl=es
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a les 18h a Marina Zea al Pireu. Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions de seguretat i vida a bord podrem anar a fer una volta pel centre 
d'Atenes. 

Dia 2 Salparem rumb a l'illa d'Egina, l'illa dels festucs i amarrarem en un dels 
ports més bonics i autèntics de Grècia. A la tarda anirem d'excursió a 
l'impressionant temple d'Aphea i contemplar la posta de sol sobre l'istme de 
Corint. 

Dia 3 Al matí navegarem fins a la propera illa d'Agkistri, deserta i amb aigües 
perfectes per fer una capbussada. Després de dinar posarem proa a Epidaure, un 
poble pintoresc i molt proper al gran teatre mil·lenari on encara es poden veure 
obres clàssiques i concerts. 

Dia 4 Navegarem al nord de la península de Methana fins a la badia de Poros, 
amb bons fondejos protegits per gaudir del bany. A la nit ancorarem al peu del 
poble per fer una passejada pels estrets carrerons. 

Dia 5 Prendrem l'estret canal de Poros fins a arribar a mar obert per navegar cap 
al sud fins a Hydra, l'illa on no hi ha trànsit motoritzat. Ancorarem al port, al peu 
de les grans cases dels antics armadors. 

Dia 6 Navegarem fins a la propera illa deshabitada de Docko on fondejarem en 
una bonica cala d'aigües turqueses perfecta per fer un bany, bussejar i gaudir de 
la natura en estat pur. 

Dia 7 Salparem després d'esmorzar cap a Spetses, l'illa dels pins. Amb boniques 
cales i coves sobre el mar que podrem explorar. Navegarem fins a la propera 
costa del Peloponès, verda i desconeguda, fins a la tranquil·la badia de Koliadia 
on és fàcil veure tortugues marines i conèixer un poble tranquil i autèntic. 

Dia 8 Després de navegar tranquil·lament de cala en cala per les salvatges cales 
de la costa recalarem a la tarda a Porto Kheli, una de les badies més protegides 
de Grècia. 

Dia 9 Desembarcament a Porto Kheli fins a les 10h. 

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


