SPECIAL FEELING
Zeilvakanties
Voorbeeld route voor de CYCLADEN vanuit LAVRION.
Lavrion - Kea (Korissia) 16 zeemijlen
Op zondag vertrekken we vanuit Lavrion naar het eiland Kea. De eerste dag is maar
een klein stukje varen en dus genoeg tijd om het gehuurde zeiljacht goed te leren
kennen. In Kea leggen we aan in Korissia. Dit ligt net als Vourkari in een grote baai in
het noorden van het eiland. Het water is er kraakhelder en je kunt er lekker eten.
Kea – Siros (Ermiopoulis) 36 zeemijlen
Vanuit Kea zetten we koers richting Siros, naar de hoofdplaats van de Cycladen:
Ermiopoulis, aan de westkant van het eiland. Het dorp ligt tegen een schuine
bergwand aan en bestaat uit eindeloos veel kleine straatjes met huizen in allerlei
kleuren. Ermiopoulis is een bruisend dorpje met vooral erg goede restaurants.
Siros – Mikonos 18 zeemijlen
Vandaag weer een korte vaardag. ’s Middags gaan we voor anker in een baai bij
Delos. Delos is het oude centrum van de Cyclades, maar al jaren vrijwel onbewoond.
Hier liggen de oudste en belangrijkste opgravingen van Griekenland. De naam
Cyclades komt van Kykla, wat cirkel betekent. Deze eilandengroep is hiernaar
vernoemd omdat ze allemaal in een soort cirkel rondom Delos liggen. Einde middag
halen we ons anker op en varen door naar Mikonos.
Mikonos – Naxos 23 zeemijlen
Naxos is het meest centraal gelegen eiland van de Cyclades. Het heeft een goed
georganiseerde haven en in het dorpje kun je je makkelijk een hele dag vermaken.
Helemaal bovenaan bij de kerk heb je een schitterend uitzicht over de haven en
omliggende eilanden.
Naxos – Skinoussa 17 zeemijlen
Skinoussia is een eiland van de minder bekende ‘Small Cyclades’. Het heeft een mini
haventje waar je zo vanaf je jacht het water in kan springen. Om uit eten te gaan
lopen we via een mooi pad richting de Chora. Hier zitten een paar restaurantjes en
een enkel barretje.
Skinoussa – Santorini 30 zeemijlen

We gaan richting Santorini. Dit eiland ligt pal zuid van Skinoussa dus we zullen bij de
heersende wind waarschijnlijk voor de wind naar beneden varen. Na een heerlijke
zeildag komen we aan in de haven van Santorini.
Santorini – Folegandros 30 zeemijlen
Trossen los en richting Folegandros. Met de heersende wind, is dit een koers met
halve wind. Folegandros is een van de kleinere havens en eilanden die we
tegenkomen. Tijd om even te luieren en alle indrukken van afgelopen dagen te
verwerken.
Folegandros – Milos 35 zeemijlen
Milos staat bekend om zijn rotsformaties met kristalhelder water en wit zand op de
bodem. We laten ons anker zakken in een van de mooie baaien en maken een lange
lijn vast naar de kant. Vandaag eten we aan boord. De volgende ochtend gaan we
rustig op weg naar het noorden.
Milos – Sifnos (Kamares) 20 zeemijlen
Sifnos wordt vaak genoemd in de reisverslagen van zeilers. Het heeft iets speciaals.
Het is een beetje een vergeten eiland. Maar juist dat stukje vergetelheid, geeft het die
bijzondere uitstraling. Je hoeft en kunt hier helemaal niks. Alleen maar genieten van
het glasheldere water en het heerlijke Griekse eten.
Sifnos – Paros (Naoussa) 34 zeemijlen
Paros is een van de mooiste eilanden van de Cyclades. We komen binnen in een
mooie, kleine haven. Het dorpje bestaat uit een eindeloos doolhof van witte straatjes.
’s Middags zitten hier allemaal leuke boetiekjes en ’s avonds toveren de steegjes zich
om in mini terrasjes waar iedereen zich verzamelt om gezellig te dineren.
Paros – Serifos 34 zeemijlen
Het dorpje Serifos ligt in een prachtige baai op het gelijknamige eiland Serifos. De
klim naar de Chora is best pittig, maar het uitzicht is het meer dan waard. Vanaf hier
is te zien dat Serifos een idyllisch plekje is in een mooie baai van een rotsachtig
eiland.
Serifos – Kithnos (Merikia) 25 zeemijlen
We laten Serifos achter ons laten om richting Kithnos te gaan. Vlak voor de haven bij
Merikia nog heerlijk in een baai liggen om te zwemmen.Daarna is het nog 10 min op
motor varen voor we vast liggen in de haven.
Kithnos – Athene 40 zeemijlen
De laatste zeildag terug naar Lavrion. Een schitterende zeiltocht langs de eilanden
Kea en Makronisos

