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L'Argòlida i el Peloponès 11-19 juliol
(Porto Kheli-Kalamata)

Navegarem cap al sud seguint la costa oriental del Peloponès, alta i boscosa, recalant en 
petits ports, com Leonidion, profundes cales estretes com Gerakes o impressionants pobles 
fortificats com Monemvasia. Passat el temut cap Maleas deixarem a popa el mar Egeu i 
entràrem a la mar Jònia per a ancorar a les impressionants platges de l’illa d’Elafonisos, 
creuarem el golf de Lacònia fins a l’estreta i alta península de Mani, tan inaccessible que els 
turcs mai van arribar a subjugar els seus ferotges habitants, orgullosos descendents 
d’Esparta. Finalment travessarem el golf de Mesinia per a recalar a Kalamata. 

Preu per persona: 1000€ vaixell complet 5800€

Com arribar-hi:
Porto Kheli. Els amarradors són al passeig marítim, al centre del Poble. Hi ha nombrosos 
ferris ràpids entre Porto Kheli i el Pireu, el port d'Atenes.
Kalamata La marina és a 10 minuts en taxi del centre i de l'estació d'autobusos i a 15 
minuts de l'aeroport internacional (KLX)

Embarcament 11 juliol 18h
Porto Kheli
Amarradors Porto Kheli 
Google maps

Desembarcament 19 juliol 10h
Kalamata
Marina de Kalamata
Google maps

https://www.google.es/maps/search/Porto+Heli+Marine/@37.325391,23.1451838,16z/data=!3m1!4b1?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Kalamata+Marina/@37.0242955,22.102966,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!2sKalamata+Marina!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601!3m4!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601?hl=es
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Itinerari dia a dia

Dia 11 Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les 
explicacions de seguretat i vida a bord anirem a fer un volt per Porto Kheli

Dia 12 Creuarem el golf de l'Argòlida cap al sud fins a la costa del Peloponès 
navegant probablement amb vents favorables. Si la meteorologia ho permet, 
ancorarem per a dinar a Kiparisi, una bonica badia. Continuarem després cap al 
sud fins a Gerakes, una estreta cala rocosa amb un poblet minúscul.

Dia 13 Després d'esmorzar tranquil·lament i fer una capbussada aixecarem 
l'àncora i navegarem fins a fondejar al peu de Monemvassia, una impressionant 
fortificació penjada sobre el mar que val la pena visitar.

Dia 14 Aquest dia navegarem cap al sud per a doblar el temut cap Maleas, 
l'extrem sud del Peloponès, i trobar un ancoratge arredossat a la badia de Vatika. 
En funció de la situació meteorològica ancorarem a prop de les grans platges 
d'Elafonisos amb aigües turqueses transparents.

Dia 15 Un cop a punt, salparem per a creuar el golf de Lacònia fins a l'alta i 
escarpada península de Mani, gairebé inaccessible per terra fins fa no massa 
anys. Passarem la nit ancorats a Gerolimenos, una estreta cala des d'on podrem 
veure torres maniotes, les edificacions fortificades típiques de la zona.

Dia 16 Salparem ben d'hora per a creuar la gran badia de Messinia. Segurament,
ens tocarà cenyir de valent fins a Koroni, a l'altra riba de la gran badia. Llençarem
l'àncora al peu de la gran fortalesa veneciana i baixarem a fer un volt per la petita
i pintoresca població.

Dia 17 Navegarem cap al nord remuntant la costa misènia fins a la badia de 
Pethidio ben protegida i amb un antic poblet que val la pena visitar. 
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Dia 18 Despés de passar matí gaudint de l'ancoratge, a la tarda navegarem fins 
a Kalamata, capital d'una regió mundialment famosa per la qualitat de les olives. 
Amarrarem a la marina.

Dia 19 Desembarcament a Marina de Kalamata 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.


