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De Grècia a Turquia 1-14 juny
(Tessalònica-Istanbul)

Creuarem el nord del Mar Egeu cap a l'Orient en la ruta mil·lenària fins a l'antiga 
Constantinoble. Farem la volta a la Calcídica, les tres grans penínsules del nord de 
Grècia, amb els monestirs del mont Athos i els bonics ancoratges al peu de les 
muntanyes a Kassandra i Sithonia. Navegarem fins a les illes de Tasos i Samotràcia i 
Tasos, verdes, autèntiques i molt poc turístiques. Negociarem el pas dels Dardanels, 
sempre difícil pels forts corrents i el tràfic intens de mercants per a entrar al mar de 
Màrmara i recalar, amb Àsia a una banda i a l'altra Europa a Istanbul com almogàvers 
satisfets.

Preu per persona: 1200 €

Per a aquesta travessa és imprescindible el passaport.

Com arribar-hi:
Tessalònica Serem a Aretsou Marina a Kalamariá, a uns 20 minuts de l'aeroport (SKG) i
del centre.
Istanbul serem a Ataköy, en el districte de Bakirköy, a 42 km de l'aeroport Internacional
(tren IST4)

Embarcament 1 juny 18h
Tesalònica
Aretsou Marina Kalamarià 551 32
Google Maps

Desembarcament 14 juny 10h
Istanbul 
Atakoy Marina- Bakırköy, Turquia
Google Maps 

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
https://www.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858


                                                                   www.veleronas.com hola@veleronas.com Toni 622810105

Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a partir de les 18h a Aretsou Marina. Un cop instal·lats i fetes les explicacions
necessàries sortirem a fer una volta per la impressionant ciutat. 

Dia 2 Salparem ben d'hora per a sortir del golf de Tessalònica i navegar fins a la península de 
Kassandra, anirem a amarrar al vespre al port de Sani, envoltat de boniques platges.

Dia 3 Creuarem fins a la veïna península de Sithonia i ancorarem a la badia de Koufos un magnífic
port natural, amb un petit poble de pescadors i algunes tavernes autèntiques..

Dia 4 Després de la capbussada matinal navegarem al voltant de la península de Sithonia, amb 
algunes de les platges més boniques de Grècia. Ancorarem prop de l'illa de Dhiasporos.

Dia 5 Salparem tranquil·lament per a fer la volta a la península eclesiàstica del Mont Athos i 
observar els monestirs mil·lenaris que s'escampen per les seves faldes. No hi desembarcarem, les 
dones no poden ni tan sols acostar-se a la costa. Gaudirem de la posta de sol i navegarem tota la 
nit fins a la bonica illa de Thasos.

Dia 6 Amarrats al port antic de Thasos passejarem per l'àgora, visitarem l'antic teatre i la 
impressionant acròpolis sobre la ciutat i tastarem els famosos vins de l'illa.

Dia 7 Salparem d'hora cap a la muntanyosa illa de Samotràcia, sagrada i misteriosa des de 
l'antiguitat, a unes 40 milles de distància. A la tarda pujarem a visitar la Chora, el poble alt.

Dia 8 Aquest dia, el darrer a Grècia, farem l'excursió a les gorges de Foniàs, al peu del mont 
Fengari (1611m) i anirem a dormir d'hora que l'endemà cal matinar.

Dia 9 Sortirem de matinada capa l'entrada de l'estret dels Dardanels que separa el mar de 
Màrmara de l'Egeu, pels forts corrents i els nombrosos vaixells mercants. A la tarda recalarem al 
port de Cannekale on realitzarem els tràmits d'entrada a Turquia.

Dia 10 Aquest dia navegarem entre Europa i Àsia per l'estret dels Dardanels, l'Helespont de 
l'antiguitat, escenari de la guerra de Troia i d'una terrible batalla en la primera guerra mundial. 
Recalarem finalment a Karabiga, ja al mar de Màrmara, un port pesquer protegit per 
impressionants muralles medievals.

Dia 11 Navegarem fins a les illes Pasalimani per a fer un bany i recalar al vespre a Cakilkoy, un 
port pesquer a la costa est de la península de Kapidag, amb un bon ancoratge. 

Dia 12 Salparem d'hora per a creuar la mar de Màrmara fins a les illes de la Princesa, un dels 
llocs d'esbarjo preferits dels navegants d'Istanbul.

Dia 13 Aquest dia navegarem amb Àsia a una banda i a l'altra Europa i allà, a la proa: Istanbul. 
Recalarem a la gran ciutat i podrem veure des del mar la banya d'or, el palu del Topkapi i santa 
Sofia. Amarrarem a Marina Ataköy, el port esportiu més proper al centre de la ciutat.

Dia 14 Desembarcament a Istanbul 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.


