SPECIAL FEELING
Zeilvakanties
Voorbeeld route voor de DODEKANESOS vanuit RHODOS.
Voorbeeldroute voor de DODEKANESOS vanuit RHODOS.
Dodekanesos-eilanden vormen een van de mooiste bestemmingen voor zeilvakanties in
Griekenland. Dodecanese ligt in de zuidoostelijke Egeïsche Zee en is een complex van
kleine eilanden met fabuleuze kleine baaien, ideaal voor ankerplaatsen en exclusieve
vakanties op een zeiljacht. De traditionele kleine havens op elk eiland vormen een prachtige
bezienswaardigheid en bieden de mogelijkheid om een alternatief aspect van Griekenland te
verkennen. Jachten kunnen worden gecharterd vanaf de eilanden Rhodos of Kos en Samos,
waar jachthavens zijn met alle voorzieningen voor het voorbereiden van een ideale zeiltocht.
De zeilomstandigheden zijn van gemiddelde moeilijkheidsgraad. De wind wordt sterker
tijdens de belangrijkste zomermaanden, juli en augustus, maar is aanzienlijk milder dan in de
Cyclades. De vorming van eilanden en de nabijgelegen kustlijn van Turkije bieden natuurlijke
bescherming aan het zeegebied en wanneer de wind sterker wordt, is er altijd een ander
eiland in de buurt om betrouwbare dekking te bieden. Dus maak je klaar en geniet van een
tweeweekse zeiltocht rond enkele van de meest idyllische eilanden in de Griekse wateren.
Dag 1 - zaterdag: Start van Rhodos, zeil naar Simi
De inscheping vindt plaats op zaterdagmiddag vanuit de jachthaven van Rhodos. Nadat we
de benodigde voorraden eten en drinken hadden gekocht bij de aangrenzende winkels,
gingen we aan boord van ons jacht en al snel zeilden we over de prachtige zee. We zeilden
in noordwestelijke richting naar het eiland Simi en de veilige baai van Panormitis in het
zuiden van het eiland. De afstand is 22 zeemijl (nm). Zoals de lokale bevolking ons had
geadviseerd, kunnen we in geval van sterke wind dicht bij de Turkse kustlijn zeilen om ons
tegen de wind te beschermen en dan naar het westen te gaan, richting Simi. Panormitis is
een beroemde plek om te ankeren vanwege het klooster en de prachtige zonsondergang,
waar u kunt ontspannen terwijl u de zon ziet zinken in het diepe blauw van de Egeïsche Zee.
Dag 2 - zondag: Simi port
De volgende dag genoten we van het ontbijt en een duik in het turquoise water van de
gesloten baai en later in de ochtend gingen we naar het noorden naar de belangrijkste haven
van het eiland Simi (afstand 14 nm). Op weg naar de haven vonden we twee kleine baaien
voor een korte duik. We stopten even in de baai van Pedi en we gebruikten een vaste lijn om
het jacht te beschermen tegen vlagen die de baai binnendrongen. Toen we de haven
bereikten, legden we aan. Het heeft veel voorzichtigheid nodig bij het ankeren, omdat de
haven erg smal is en het heel goed mogelijk is om de ketting van het anker naar de jachten

aan de andere kant van de haven te vangen. Vanwege de beperkte ligplaatsen in de haven
is het beter om vroeg aan te komen, tussen 10:00 en 13:00 uur om een veilige plek te
vinden. De stad aan de haven is traditioneel beïnvloed door de Enetische stijl en de huizen
rond de haven bieden een geweldig schouwspel.
Dag 3 - Maandag: Nisiros, de indrukwekkende vulkaan.
De derde dag gingen we verder naar het westen naar de haven van Palloi op het eiland
Nisiros. Na 5-6 uur heerlijk zeilen (34 nm) lagen we in de kleine haven. De wind werd sterker
nadat we het schiereiland waren gepasseerd, hoewel de wind in de middag geleidelijk aan
verdween. De haven van Palloi is een rustige plek met weinig plaatsen en slechts enkele
huizen rondom.
Het eiland Nisiros is beroemd om zijn vulkaan, nog steeds actief op de top van de berg. U
kunt per taxi het gebied bezoeken waar stoom uit de grond komt met overal de geur van
zwavel. Het is een spookachtig en uniek gevoel.
Dag 4 - dinsdag: Kos
Op dinsdag, gingen we verder naar het noordoosten naar het eiland Kos. We voeren ten
oosten van het eiland Gyali - we besloten daar niet te stoppen, hoewel we de brede baai aan
onze westkant duidelijk konden zien, en bereikten de oude haven van Kos, na 22 zeemijlen.
De jachthaven van Kos biedt een veilige ligplaats met volledige faciliteiten, maar aanmeren
is duur (tarieven zijn afhankelijk van de grootte van het jacht), dus de oude haven is een
voorkeursoplossing. Houd bij het betreden van de haven west aan en lig aan de steiger
rechtdoor. Het is een drukke stad op een van de meest toeristische eilanden van
Griekenland. 's Avonds genoten we van een paar drankjes in de bars, onder jongeren van
over de hele wereld.
Dag 5 - Woensdag: Pserimos, een klein eilandje.
De volgende dag gingen we naar het eiland Pserimos, tien mijl naar het oosten. De kaap aan
de noordoostkant van Kos heeft veel aandacht nodig, omdat slikwater tot ver uit de kust ligt.
De kleine vissershaven van Pserimos ligt aan de zuidoostkant van het eiland. Er is een
zandstrand rond de haven en een paar huizen. De zee is ongerept en we hebben genoten
van onze duik in de idyllische baai en het diner in een van de kleine taverna's van het dorp.
Dag 6 - donderdag: Leros
In de ochtend verlieten we Pserimos op weg naar het noorden, naar het eiland Leros.
Tussendoor hadden we een korte stop aan de oostkust van Kalimnos, na een uur varen. Er
zijn talloze baaien om te ankeren, we kozen voor de Vathi (in het Grieks betekent dit ‘Diep’.
We gebruikten een lijn aan wal (richting de noordkust van de baai) om het jacht te beveiligen,
omdat er weinig ruimte is om vrij te ankeren en genoten van een heerlijke zewmpartij. Wees
bij het zeilen naar Vathi voorzichtig i.v.m. de viskwekerijen net voor de baai maar dicht bij de
kust van Kalimnos. Het is niet aangeraden om een nachtje in Vathi te blijven, dus gingen we
verder naar het noorden richting Leros. We meerden af in de kleine haven van Pedeli, aan
de oostkust van het eiland, in totaal 20 zeemijlen verwijderd van de haven van Pserimos.
Hoewel we in de haven lagen, brachten veel jachten de nacht door op hun anker, aangezien
de baai is beschermd tegen noordenwind.

Dag 7 - vrijdag: Lipsi
De volgende dag vervolgden we de reis naar het eiland Lipsi. Eerst stopten we aan de
noordkant van Leros, bij het eilandje Archaggelos. Een zeer mooie en rustige plek en ook
een ideale bestemming. Al snel gingen we verder naar het noorden naar Lipsi. De haven van
het eiland ligt op 11 mijl van de baai van Pedeli in Leros. Er zijn kleine eilandjes anderhalve
kilometer voor de haven, waar u ook kunt aanmeren, afhankelijk van de wind. Makronisi, de
grootste van de eilandjes, heeft een indrukwekkende grot aan de oostkust en trekt veel
bezoekers. Leros heeft een kleine vissershaven, een paar ligplaatsen met water en elektra.
Dag 8 - zaterdag: Patmos, de bestemming in het noorden
Op zaterdag gaat de reis verder naar Patmos. Je kunt ook een stop maken bij Aspronissia,
een eilandje in het noordoosten van Lipsi, maar let op de ondieptes Zoals altijd, controleer de
kaart/GPS zorgvuldig voor de reis en ook tijdens het varen. De afstand van de haven van
Lipsi naar Patmos is 11 zeemijl, maar als u Aspronissia eerst bezoekt, is de afstand maar
liefst 20 nm (het is vijf mijl extra om naar Asponissia te gaan en vervolgens terug door de
haven van Lipsi om door te gaan naar Patmos. in de haven van Skala, die voorziet in alle
benodigde voorzieningen, elektriciteit, water en een markt voor voedselvoorzieningen.
Dag 9- Zondag: De terugweg beginnen: Leros.
Het is tijd om de weg terug naar het eiland Rhodos te beginnen. Er zijn vele mijlen af te
leggen met bijna nog een week voor de boeg. De eerste bestemming na de meest
noordelijke plek van onze reis was het eiland Leros. We zeilden 20 nm naar het zuiden naar
de westkust van Leros en legden aan in de haven van Laki. Er is een relatief grote
jachthaven in Laki met veel plekken om af te meren, evenals talloze baaien waar je voor
anker kunt gaan. We genoten van de avond met een wandeling op de weg rond de prachtige
haven.
Dag 10 - Maandag: Kalimnos.
De volgende dag zeilden we naar Kalimnos, verder naar het zuiden voor nog eens 20 mijl.
We lagen in de pittoreske baai van Emporios, aan de noordwestkust van het eiland. Het is
een rustige plek met kristalhelder water en een prachtige zonsondergang. We hadden een
ontspannen avond en diner aan boord omdat we ons moesten voorbereiden op de lange reis
van de volgende dag naar Nisiros.
Dag 11 - dinsdag: Nisiros.
We begonnen de reis in de vroege ochtend omdat we 30 mijl moesten afleggen tot het eiland
Nisiros. We zeilden langs de westkust van Kos en keerden vervolgens naar het oosten, nabij
het eilandje Gyali. Kort daarna lagen we weer in de haven van Paloi. Moe na bijna 6 uur
varen, brachten we de rest van de dag door met zwemmen en ontspannen op de boot. We
hadden een heerlijk diner in een vis-taverne in de haven.
Dag 12 - Woensdag: Tilos

De volgende dag gingen we verder zuidwaarts naar het eiland Tilos. We lagen in Livadia aan
de oostkant van het eiland. We bleven hier voor anker omdat de kleine haven geen
beschikbare plekken had toen we aankwamen. We vonden dit prima, omdat de baai een
zeer goede beschutting biedt voor noordenwinden.
Dag 13 - Donderdag: Halki.
We verlieten Tilos en zeilden dichter naar Rhodos, naar eiland Alimia, ongeveer 19 mijl naar
het zuiden. We hadden een stop in de baai van Alimia en een prachtige duik omringd door
een prachtig landschap. Na een maaltijd gingen we naar het westen en het eiland Halki. We
verlieten de prachtige Alimia met een zwaar hart, maar de schoonheid van de haven van
Halki stelde ons tevreden dat we Alimia verlieten. We liepen door de steegjes van het dorp,
een geweldige ervaring.
Dag 14 - Vrijdag: Terugkeer naar Rhodos, einde van de reis
De volgende dag voltooiden we onze reis naar de haven van Rhodos. We hadden een lange
reis van 35 mijl langs de noordkust van Rhodos, varend naar het oosten. Dit creëerde
prachtige zeilomstandigheden, dus we genoten van de laatste reis die de herinneringen aan
twee weken rond die prachtige eilanden bracht. Halverwege de middag meerden we in de
haven af en brachten we de rest van de middag door rond de monumenten in de stad
Rhodos. We hebben de laatste nacht aan boord doorgebracht en zijn zaterdagmorgen vroeg
van boord gegaan. Het was een onvergetelijke ervaring.

