VOORBEELD 14-daagse tocht LEFKAS
DAG 1: zaterdag Amsterdam-LEFKAS
Indien U dit wenst zorgen wij dat er een taxi voor u klaar staat op
het vliegveld om u naar uw jacht te brengen. Als u vroeg aankomt
kunt u de stad Lefkas alvast bekijken. (U kunt pas in de namiddag
op uw jacht). Daarna kan er ingecheckt worden en is er
gelegenheid tot inkopen. 's Avonds gaan we traditiegetrouw met
de hele groep uit eten in een gezellige taverna ergens in het
centrum van Lefkas-stad.

DAG 2: zondag Lefkas-PALEROS
Na eerst de nodige instructies betreffende de boten en het ankeren
van de flottieljeleiding gekregen te hebben, vertrekken we naar het
plaatsje Paleros. Dit is een klein, van oorsprong landbouwers, dorpje
onder aan de bergen van het vaste land ten noordoosten van Lefkas.
Langs de boulevard met de mooie stranden bevinden zich
verschillende taverna’s waar men heerlijk van de Griekse keuken kan
genieten.

DAG 3: maandag Paleros- KASTOS
Vandaag verlaten we het vaste land en varen om het eiland
Kalamos heen naar het kleine eilandje Kastos. Het gelijknamige
plaatsje is het enige op dit eiland. In de baai kan men goed
ankeren. Kastos is een origineel nog niet door het toerisme
ontdekt oud vissersplaatsje waar nog maar enkele mensen wonen.
Er is dan ook bijna niets te krijgen. Een of twee taverna's maar
wel met heerlijk eten. Neemt men de moeite de berg op te
wandelen, dan wordt men beloond met een schitterend uitzicht.

DAG 4: dinsdag Kastos- FRIKES
Vanuit Kastos varen we onder het eiland door via het (One man’s
island) eiland Atakos, waar men prima kan ankeren om b.v. de lunch
te gebruiken, naar Ithaka, het eiland van Odysseus. Hier meren we af
in het, diep in de baai van Frikon verscholen, dorpje Frikes. Ook hier
vindt men weer de echte Griekse taverna’s met de specialiteiten van
dit eiland.

DAG 5: woensdag Frikes- FISKARDO
Vanuit Frikes gaan we om het noorden van Ithaka heen naar het
op de noordpunt van het eiland Kefalonia gelegen plaatsje
Fiskardo. Als er één plaatsje de moeite van het bezoeken waard is
dan is het wel Fiskardo. Dit plaatsje is door de bevolking
omgetoverd tot een kleurrijk geheel waarin elk pand z'n eigen
typische kleur heeft. De vele winkeltjes en taverna's maken
Fiscardo tot een 'must'.

DAG 6: donderdag Fiskardo – vrije dag
(diegenen die maar 1-week meevaren kunnen nu zelfstandig terug
varen)
Vandaag kan men lekker niets doen, het eiland met zijn historische
bezienswaardigheden gaan verkennen of lekker gaan zeilen. U
bekijkt het maar. Het is een vrije dag.

DAG 7: vrijdag Fiskardo-EUFEMIA
We gaan weer verder. Op naar het op enige afstand naar het
zuiden gelegen plaatsje Eufimia. Onderweg naar Eufimia
passeren we diverse baaien waarin o.a. naar een gezonken
vissersboot gedoken kan worden. Eufemia was de drukste
havenstad van het eiland Kefalonia totdat de aardbeving van 1953
het grootste deel van de stad verwoestte. Tegenwoordig komt
alleen de ferry vanuit Astakos (vaste land) hier nog.

DAG 8: zaterdag Eufemia-VATHI
Van Eufemia gaan we onder het eiland Ithaka door naar de hoofdplaats Vathi. Vathi is moeilijk te vinden aangezien het diep verscholen ligt in de grote baai van Molo. Vathi is een, vanwege het aantal
ferry's dat hier dagelijks afmeert, drukke stad met veel winkeltjes en
taverna's. Ook hier vindt men de overblijfselen van de aardbeving.

DAG 9: zondag Vathi- SIVOTA
Vanaf Ithaka gaan we naar het eiland Levkas. Aan de zuidkant
van Levkas ligt het kleine vissersdorpje Sivota. Achterin de door
hoge bergen omringde baai bevindt zich een lange kade met
diverse taverna’s en winkeltjes. Hier stap je zo van de boot af op
het terras van een taverna waar 's avonds genoten kan worden van
vers gevangen kreeft of een andere vissoort.

DAG 10: maandag Sivota- SPARTAGORI
Door het kanaal van Meganisi varend, komt men stuurboord uit
bijhet plaatsje Spartagori. Spartagori ligt boven tegen een berg aan
met aan de voet een diepe baai. Aan de rand van de baai zijn enkele
taverna's waar men ook kan afmeren. Het merendeel van de
bevolking van Spartagori verdient z'n brood met het onderhoud van
het eiland en huis van Onassis.

DAG 11: dinsdag Spartagori-KALAMOS
Om het eiland van Meganisi heenvarend zien we in de verte het
eiland Kalmos. Dit eiland kan men niet missen want het ligt als
een soort slapende walvis voor de kust van het vaste land.Aan de
oost kant van het eiland vindt men prachtige strandjes. Het
(hoofd)plaatsje Kalamos ligt heel pittoresk tegen de bergwand
aangedrapeerd en is zeker de moeite van de klim naar boven
waard.
DAG 12: woensdag Kalamos- KATOMERI
Terug naar het eiland Meganisi. Aan de noordoost kant zijn
verschillende diepe baaien. De meest zuidelijke is Porto Atheni. Als
men hier invaart ziet men over bakboord een taverna met daarvoor
een houten steiger. Hier kan afgemeerd worden. ’s Avonds wordt
hier Grieks gedanst en is het feest. Een kleine 20 min. Lopen naar
boven, komt men in het nog nauwelijks door toeristen bedorven
Katomeri.
DAG 13: donderdag Katomeri- ABILIKI baai
Aangezien de Abiliki baai net om de hoek ligt, is er voldoende
tijdom zowel voet op het eiland van Onassis (Skorpios) te zetten
als om heerlijk te zwemmen/snorkelen in een van de vele baaitjes
aan de noordkant van Meganisi. Tegen de avond meren we af in
de Abiliki baai (of de naast gelegen baai) waar we in een van de 2
taverna’s gaan dineren. (Bij slechte weersomstandigheden varen
we door naar NIDRI (Vlikho baai) waar we voor anker gaan en
dineren daar in een van de vele taverna’s)
DAG 14: vrijdag Abiliki baai - LEFKAS
Helaas het is alweer de laatste zeildag. Het is maar een klein stukje
naar Lefkas en daarom kan men vandaag nog heerlijk relaxen. Laat
uit de baai vertrekken, of toch nog even lekker zeilen. Of gewoon
voor een mooi strandje het anker uitgooien om voor de laatste keer
een heerlijke duik te nemen in het azuurblauwe water. Alles kan als
U maar zorgt tegen de avond in Lefkas Marina af te meren. 's
Avonds gaan we met z'n allen voor de laatste maal dineren.

DAG 15: zaterdag Lefkas- Amsterdam
Na het uitchecken zit het er nu echt op. Afhankelijk van uw
vertrektijd komt er een taxi voorrijden om U naar het vliegveld te
brengen. Als U een late vlucht heeft, kunt U de stad nog in en nog
even nagenieten op een van de vele terrasjes aan de lange
boulevard.

