Aten & Saroniska bukten

Hyr segelbåt eller katamaran i Saroniska bukten
Om du är ute efter en segelsemester fylld med fantastiska seglingsförhållanden, vackra landskap, historiskt
betydelsefulla och antika ruiner, avlägset belägna öar med de vackraste vikar och bukter du kan tänka dig,
ett pulserande nattliv och en varm kultur och inte minst ett fantastiskt kök, är Saroniska bukten platsen att
besöka.
Seglingssemester i Saroniska bukten bjuder på kortare passager, lätta vindar och ett hav som är väl
skyddande och med relativt platt botten. Du kommer sällan stöta på vindar på över 10 m/s. Båda områdena
är förtrollande och erbjuder samma blandning av moderna bekvämligheter på semesterorter och i
turiststäder samt historiska platser och charmiga destinationer, vilket ger en avkopplande vistelse. En
segelsemester i Saroniska bukten börjar vanligtvis från en av småbåtshamnarna i Aten, t.ex. Marina
Kalamaki.
Säsong: Detta seglingsområde är öppet mellan 1 april och 1 december.

Tips om segelsemester i den Saroniska bukten
Östra Medelhavet har en mycket liten tidvattensskillnad på 1-2 fot och tidvattenströmmar är därför inte ett
bekymmer. Under seglingssäsongen från april till oktober är det företrädesvis blå himmel och varmt väder
med en medeltemperatur på 24°C-28°C. Vattentemperaturens genomsnitt är 27ºC. Segling i den Saroniska
bukten består av korta passager, lite vind, och farvattnet är väl skyddat och bottnen är relativt platt.

Höjdpunkter vid segling i den Saroniska bukten
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Tänk dig en resa genom de skyddande farvattnen i Saroniska bukten mellan Attika och Peloponnesos
halvöar eller njut av en mer spännande och utmanande segling vid Kykladerna. Varje destination har en
tilltalande mängd olika attraktioner. Fördelarna med en segelsemester i området är många: snorkling,
simning, sol och bad på orörda stränder, sightseeingturer till antika tempel och medeltida slott, samt
utforskning av traditionella marknadsplatser och middag på intima tavernor.

Ruttförslag
En kryssning i den Saroniska bukten tar dig genom några av de vackraste platserna i Grekland. En typisk
resväg kan innehålla skyddande vatten i Saroniska bukten mellan Attika och halvöarna Peloponnesos samt
öarna mellan Egina, Kea, Hydra, Serifos, Syros och Kithnos, för att bara nämna några. Gemensamt för alla
öarna är att var och en har en mängd olika, givande attraktioner som verkligen är värda att uppleva.
Läs mer om våra hamnar nedan, och kom ihåg att Seatravel alltid här de bästa priserna och det
största urvalet.
Låt oss hitta en båt för resan - klicka här.
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Attraktioner
Athen
Besøg antikke Athen - her finder man et væld af smarte butikker, intime caféer,
fornemme restauranter og livlige natklubber i hjertet af byen. Langs de snoede
gader i Plaka, en af de ældre og mere maleriske kvarterer i storbyen, er
tavernaer og små butikker blandet med byzantinske kirker, statslige palæer og
gamle monumenter.
På det flade højslette over Athens spredt vidder, vejrer Parthenon fortsat som
kronjuvelen af Akropolis. Disse ruiner kan dateres helt tilbage til det 4.
århundrede f.Kr. Fascinerende museer, pragtfulde gamle templer, den store mængde af historie der omgiver
jer overalt, er alt sammen en del af sejlads i Athens farvande, med byen i centrum for den givende og
inspirerende oplevelse.

Liggepladser
Der findes hverken moorings-bøjer eller ankerpladser ved Kalamaki. Alle både skal ligge til inde i den
moderne marina.
Jollepladser er ikke tilgængelige.

Forslag til aktiviteter
Attraktionerne i kosmopolitiske Athens er mange. Naturligvis, klatring bakken til toppen af plateauet for at se
ruinerne af Akropolis, herunder Parthenon, er en spændende måde at tilbringe en del af dagen på. Tag
afsted tidligt om morgenen er den bedste mulighed for at undgå skarer af turister, der flokkes til dette
imponerende monument. Mens I er der beundre den pragtfulde udsigt over Athens, besøg Akropolis
Museum. Olympieion (Zeustemplet) og det antikke Agora, hjemsted for Apollo og Hefaistos templerne, er
også meget populære destinationer. I centrum af Athen, findes desuden et overvældende udvalg af museer,
de fleste af dem langs Vassilissis Sophias Avenue. Særligt interessant er det nationale arkæologiske
museum, der blandt andet rummer udstillinger og artefakter fra de kykladiske, minoanske, og mykenske
civilisationer. Spender også en aften i de smalle gyder i Plaka og nyd en lækker middag på en taverna. En
sejlerferie i farvandene omkring Athens giver jer muligheden for at besøge en af de mest berømte og
historiske byer i verden.

Faciliteter
Alle tænkelige faciliteter til en sejlbåd findes.
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Epidavros
Husk at besøge det verdensberømte amfiteater ved Epdavros, der er berømt for
den helt specielle akustik. Amphiteateret har plads til imponerende 15.000
tilskuere. Det er bygget 400 f.Kr men bruges stadig den dag i dag.

Aegina
Øen emmer af den græske charme - og næsten turistfri. Øen har en rig historie
og mange spændende historiske seværdigheder. Af lokalbefolkningens
yndlingsdestinationer kan bl.a. nævnes Perdika - læg til ved en af ankerbøjerne
ud for Perdika og gå på opdagelse i det naturskabte landskab og resterne af en
oldgammel forladt landsby.

Serifos
De robuste bakker på Serifos øen hæver sig næsten 500 meter over det
Ægæiske Hav, hvilket skaber en karakteristisk kulisse for de hvidkalkede
stenhuse, der ligger højt på bjerget over Livadi bugten. Fra havsiden er Seirfos
by (Chora) synlig fra lang afstand og et fantastisk smukt syn når I nærmer jer
den sydøstlige kyst. Det er bare én af mange glæder, man bør forkæle sig selv
med, når man sejler i farvandene omkring Serifos. På kanten af Livadi bugten
under Serifos by liggerer den vigtigste havn på øen, Livadi, som har en række
fremragende caféer, taverner, restauranter og natklubber, hvilket ikke er
overraskende, eftersom Livadi fungerer som områdets ferie-resort. Serifos har også gode strande - alt lige
fra store vidtstrakte strande med gyldent sand, til små indelukkede private vige. Sejlerferie omkring Serifos er
primært centreret omkring Livadi, men mod vest findes yderligere vige og bugter, hvor man finder
afslappende og naturskønne omgivelser.

Liggepladser
Der findes liggepladser til overnatning. Anker op i Livadi bugten ud for den havn, der ligger nedenfor Serifos
by. Mod vest finder man en naturskøn bugt i det sydlige ende af Serifos, og endnu længere mod vest udgør
den afskærmede Koutalas bugt en god ankerplads i al vind - bortset fra stærk sydvesten vind.
Jolle pladser er tilgængelige.

Forslag til aktiviteter
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Gå i land for at udforske havnen i Livadi og nærliggende Serifos by. Det er en dejlig måde at tilbringe en
eftermiddag eller tidlig aften. Der er busforbindelse fra havnen til Serifos by, men afstanden er kort nok til at
man kan gå. Nattelivet er livligt på visse etablissementer, men generelt er atmosfæren på hele Serifos rolig
og afslappende, hvilket gør den tiltrækkende for mange besøgende. Der findes mange steder at spise på
hele øen. I Serifos byen findes fire smukke kirker. Ruinerne af en middelalderlig borg ligger i nærheden og er
spændende at udforske. Et besøg på det arkæologiske museum i Serifos og museet for Folkeminder er
fascinerende og afslører meget om historie og skikke i Kykladerne. Du kan også se det indvendige af de
renoverede vindmøller. I dejlige Koutalas bugt, finer man det imponerende Gria slot og en hellenistisk hvidt
tårn. Strande med strandbarer og vandsportsaktiviteter er lettilgængelige.

Faciliteter
Havnepladser, brændstof og vand er tilgængeligt.

Kythnos
De brunlige bakker strækker sig over 300m i højden. Langs kysten findes talrige
vige og bugter, nogle af dem fantastisk smukke med nærliggende sandstrande.
At udforske forsænkede kystlinjer ombord på jeres egen majestætiske sejl yacht
er et af højdepunkterne i Kythnos sejladsen omkring. Atmosfæren i havnebyerne
og de indre landsbyer er afslappet, langt væk fra travlheden der findes på de
øer, der er velbesøgte turistmål. Charmen ved Kythnos er netop det - de rolige,
traditionelle græske landsbyer, de intime taverner, gæstfriheden fra et varmt og
indbydende folkefærd. Bådferie i Kythnos farvandene er en rejse i sindsro, hvor
livets tempo er tilpas og den afdæmpede skønhed er uforglemmelig.

Liggepladser
Ingen ankerpladser til overnatning, men mange gode steder til badestop, frokostpause og udforskning af
øen. De to vigtigste havne er Merichas , beliggende i en beskyttet bugt omkring midtvejs ned vestkysten af
øen hvor færgerne sejler til og Loutra på den nordøstlige side af øen. Loutra er omtrent så godt beskyttet en
havn kan være i de vestlige Kyklader. Kythnos kysten har mange flotte vige og bugter, mange af dem er
virkeligt smukke og afsides. Bare et par mil nord for Merichas ligger to bugte (Sandbar bugt og Episkopi
bugt) med maleriske ankerpladser og strande. Syd for Loutra, ca midt på kysten i den østlige del af Kythnos,
liggerer Stefanos bugt som har en pragtfuld sandstrand.
Jolle pladser er tilgængelig.

Forslag til aktiviteter
At leje en bil eller scooter er en fantastisk måde at udforske de snoede veje og de søvnige traditionelle
landsbyer Kythnos. Særligt charmerende er Dryopida (den tidligere hovedstad) og Kythnos by (Chora).
Begge er maleriske med de hvidkalkede huse og deres farverige dør- og vinduesrammer. Dryopida ligger i
en lille, frodig dal og byens centrum er lukket for biltrafik, hvilket gør det til et vidunderligt sted at udforske til
fods. Selv om det lejlighedsvis er lukket for offentligheden, hvis man er heldig og finder det åbent, er den
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næsten mile-lange Katafiki Hule med de underjordiske søer, et must-see. Mens du er i Kythnos byen, så
besøg det lille, men yderst interessante, byzantinske museum. Der er butikker, taverner, caféer og
restauranter på de smalle gader og omkring torvene i begge landsbyer. I Kythnos by kan du se de
allestedsnærværende græske vindmøller, nogle gamle ruiner, og adskillige æsler, som mange lokale
beboere bruger til at transportere varer. Panagia Kanal klosteret som ligger på en klippe nær den lille kystby
Kanala er interessant og smukog byder på nogle fantastiske vægmalerier og en fantastisk udsigt.

Faciliteter
Havnepladser, brændstof, vand, og internetadgang er til rådighed. Bus service er tilgængelig. Bil- og
scooterudlejning findes i Merichas.

Hydra
Byen Hydra byder på mange seværdigheder. Den er opbygget i en
hesteskoform omkring havnen. Mere- og mindre elegante palæer fra det 18.
århundrede knejser oppe over byen på de stenede bjergskråninger, mens
historiske klostre og museer nænsomt spredt overalt fungerer som et
udstillingsvindue for Hydras rige historie. Byen har ry for at have et overlegent
køkken og det stadfæstes i stort set alle restauranter, barer og caféer. Hydra
tilbyder også en bred vifte af smykker, kunst og små butikker, der kan
tilfredsstille selv den mest sofistikerede smag.
Når man spiser på havnefronten, er der et fantastisk menneskemylder at beskue. Hvis I vil opleve endnu
mere af denne unikke og charmerende ø, sæt kursen nordpå og udforsk de dejlige bugter, strande og
afsides ankerpladser som indrammer øens nordkyst. De omkringliggende farvande er perfekte til snorkling
og dykning. Der er også god svømme- og snorkleforhold langs strandene i Mandraki, Vlicho, Spilia,
Hydroneta, Avlaki, Kaoumithi, Bisti, Mikro Limani, Molo, Agio Nikolao og Limioniza. Vandrefolk, der elsker
afsidesliggende og bjergrige stier, finder masser af isolerede klostre på bjergtoppene på tværs af den
fyrretræsdækkede indre del af øen.
Hydra er et udpræget og charmerende "must see" på sejlturen. Den indbydende kultur, arkitekturen og de
smukke fredfyldte havvendte kulisser på Hydra, har længe været en attraktion for rejsende, der søger unikke
oplevelser på den slagne vej.
Vidste du at Hydra siges at have været hjem for det frygtede Hydra monster med de ni hoveder som
Heracles besejrede.

Liggepladser
Fortøj båden med hækken mod havnen. Ankom tidligt for at sikre en plads og vær opmærksom på ikke at
krydse de mange ankre, der kastes - specielt i højsæsonen.

Forslag til aktiviteter
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Glimrende restauranter med det traditionelle køkken, historiske monumenter, fantastisk snorkling, dykning og
svømning, menneske-observering og vandreture.

Faciliteter
Marked med lokale specialiteter, drinkkevarer og souvenirs, vand og bageri

Poros
Ankomsten til Poros er en usædvanlig oplevelse. Ved indsejling til byen, sejler
man gennem en smal, malerisk kanal, der adskiller øen Poros fra Peloponneshalvøen.
Hvis man er klar på en ordentlig fest, ligger den berømte natklub Poseidon på en
bjergskråning i Kalavria med udsigt over byen. Festen starter kl 13:00 og
fortsætter indtil de tidlige morgentimer.
En majestætisk udsigt venter på toppen af øens fyrretræsdækkede midte. Det er
muligt at leje en scooter for at udforske dette område yderligere og nyde den imponerende udsigt. På toppen
af øens højeste bjerg finder man Poros' historiske ur - et af øens varemærker, der er synligt fra alle sider på
øen.
Bådferie langs øens kyst. Sejl vestpå til det første stop, stranden ved Megalo Neorio. Her finder man
vandsportsfaciliteter og nogle gode tavernaer. Sejl ind til Monastiriou, en af øens mindre overfyldte strande,
og gå i land for at besøge Zoodhohou og 18. århundredetals kloster.

Liggepladser
I den sydlige ende af havnen i Poros by. Fortøj båden med hækken mod havnen.

Forslag til aktiviteter
Lej en scooter og tag på opdagelse, besøg en af byens natklubber, besøg Poseidon templet og mm.

Faciliteter
Barer, restauranter, indkøb, vand og brændstof.
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Monemvasia
Sejl til byen Monemvasia
På den østlige side af den græske halvø Peloponnes ligger den smukke by
Monemvasia, som ligger på en smal odde, hvor en 200m landtange er den
eneste kobling til fastlandet. Monemvasia blev grundlagt i 583 e.Kr. og er
oprindeligt en fæstning, hvori en by blev bygget. Det bærer byen i høj grad
stadig præg af, hvilket gør den til et spektakulært syn set fra havsiden, men det
er et must også at opleve den indefra.
Bag de høje fæstningsmure gemmer der sig små, snørklede gader, der baner vej ind til små hyggelige
butikker, charmerende restauranter og huse bygget i byzantisk stil. Følg stierne helt op til klippetoppen og se
kirken Ayia Sofia, som kan dateres tilbage til 11.århundrede e.Kr. og er også bygget i byzantisk stil. Det kan
være en lang tur op på til klippetoppen i varmen, men du vil ikke fortryde det, når du oplever udsigten. I klart
vejr kan du være heldig at kunne se Kreta.

Fra sejlbåden kan der ses havskildpadder
I bugten ud for Monemvasia kan der kastes anker, så det krystalblå hav kan nydes. Tag snorkelsættet på og
hop i vandet og udforsk dyrelivet. Lad dig endelig ikke forskrække, hvis du lige pludselig er ansigt til ansigt
med en stor havskildpadde eller måske endda flere. Monemvasia's havn og bugt er tilholdssted for nogle
havskildpadder, som ofte ses kredse omkring de lokales fiskerbåde i håbet om en lille godbid.
Havskildpadderne er blevet bragt til Monemvasia fra den græske ø Zakynthos, da de endnu ikke var blevet
udklækket. Æggene blev begravet ned i sandet på strandene rundt omkring Monemvasia, hvor de siden hen
er blevet til de store havskildpadder, som nu svømmer rundt i havnen og den omkringtiggende bugt.

Kythira
Kythira er en græsk ø på størrelse med Langeland og ligger syd for den store
halvø Peloponnes. Øen har en helt speciel plads i den græske mytologi, da den
menes at være fødested for guden Afrodite.
Øen har et meget varieret landskab og et fantastisk natursceneri. Der er mange
klipper på øen og især vestkysten er meget klippefyldt, men øen består også af
åbne landskaber, hvor frodige pletter stikker op. Her er huler du kan udforske,
små vandfald du kan bade ved og rigtig mange smukke strande med det fineste
hvide sand.
Kythira er ikke et kendt turistmål, så du vil opleve en rigtig autentisk græsk charme, hvor turismen endnu ikke
har haft særlig meget indflydelse. Øens hovedstad Chora har ca. 300 indbyggere og ligger højt oppe på øen,
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så du vil kunne opleve en flot udsigt ud over øen og havet derfra. En anden by Potamos er en by med et
stort udvalg af butikker (små græske butikker) og her vil du opleve en rigtig hyggelig græsk stemning.

Liggepladser
Marinaen ligger i Kapsali på den sydlige del af øen, hvor der er plads til 15 turist sejlbåde.

Forslag til aktiviteter
Der er mange afmærkede vandreture på Kythira, som går igennem et smukt landskab. Der er skilte rundt på
ruterne, så du kan læse om de seværdigheder du passerer på turen. Det er også fint beskrevet, hvor lang tid
du skal regne med vandreturen tager, samt hvor mange km lang en rute er.
Diakofti er en af de smukkeste strande på øen med krystalklart vand og fint kridhvidt strand.
Tag på opdagelse i byen Chora og se den flotte slotsruin. Slottet blev bygget i det 15.århundrede og rummer
en interessant historie. I Chora er der mange hyggelige gader, hvor blomster alle vegne snor sig op ad
bymurene, hvilket skaber en hyggelig atmosfære.

Faciliteter
Barer, restauranter, butikker, apotek, indkøb, vand og brændstof.
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Väder och vind
Genomsnittlig

Genomsnittlig

Genomsnittlig

nederbörd (mm)

vattentemp. (°C)

vind (m/s)

6

55

16

5,5

13

6

49

15

7

Mars

16

7

46

15

5,5

April

20

10

29

16

5

Maj

25

14

21

18

4,5

Juni

30

19

11

21

5

Juli

32

21

5

24

5

Augusti

32

21

6

24

5

September

29

18

12

24

5

Oktober

23

14

53

21

7,5

November

18

10

61

19

5

December

14

8

75

17

5,5

Månad

°C Max

°C Min

Januari

13

Februari
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Om segling i Grekland
Här hittar du användbar information om segling i Grekland. Du hittar också praktisk information under de
enskilda seglingsområdena.

Hamnar
i Grekland ligger man ofta i små, mysiga lokala hamnar nära torg och fiskebåtar. Men här finns det inga
faciliteter förutom restauranger, endast ett fåtal små pensionat erbjuder dusch.

Marinor
Man kan hålla budgeten för en vecka på mindre än €10, om man håller dig från de privata marinorna, och
inte har något emot ett spartanskt utbud av faciliteter.

Hamnkontor
Hamnpolisen ligger oftast vid vattnet och känns igen på en skylt, med ett stort ankare och texten "Liminario"
och en vajande grekisk flagga. Polisen kommer vanligtvis själv ombord, om de känner för det den dagen.
Dessutom kommer den lokala hamnpolisen att vilja se fartygets papper, som du fick från charterbasen, och
de är för övrigt ett hjälpsamt väsen som också har de senaste väderrapporter och kan ge några användbara
tips. Hamnpolisen har rätt att förbjuda fartyg att segla ut under vindstyrkor på över 6 Beaufort.
Kom ihåg att din båt seglar under den grekiska flaggan. Båten är godkänd av de grekiska
sjöfartsmyndigheterna för uthyrning med tillräcklig säkerhetsutrustning. Hamnmyndigheterna har stor
auktoritet i Medelhavet, så det rekommenderas att ha god tid och ha tålamod.

Väder och vind
Egeiska havet och Sporaderna
Vinden kommer under sommarperioden främst från NV-NÖ. Melteminen, som vinden kallas, tilltar i maj/juni
(6–10 m/s), och når sin fulla styrka i juli/augusti, för att återigen minska under september/oktober. Vinden är
starkast på eftermiddagen.
Kykladerna
I juli-augusti kan melteminen blåsa upp till 10–16 m/s från en nordlig riktning. Oftast är det vindstilla på
morgonen. Det är därför det är en bra idé att börja dagens seglats tidigt. Vid lunchtid ökar vinden för att
senare avtaga inför kvällen. Vid ankring under höga berg, kan det förekomma starka fallvindar, även på
natten.
Joniska havet
Här är vinden betydligt lättare på sommaren, typiskt kommer vinden från nordväst, eller från havet mot land.
Den Saroniska bukten
Bukten utanför Aten har relativt milda vindar mellan NO-SO, eller från havet mot land.

Semestertips vid seglingssemester i Grekland

Seatravel A/S | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C, www.seatravel.se

Siesta
Grekerna njuter av sin siesta, då allt ligger i stort sett stilla mellan kl. 13-17.
På land
I många hamna kan man hyra cyklar, skotrar (1 och 2 personer) eller bil. En resa upp i bergen genom
bysamhällen och fruktträdgårdar, eller ett besök på otaliga kloster och kapell, är ett bra sätt att uppleva det
grekiska vardagslivet. Nästan alla öar har ruiner och tempellämningar från antiken.
Dricks
Normalt behöver du inte ge dricks till taxichaufförer, servitörer, etc. Istället är det brukligt att runda upp
räkningen.

OBS!
Det är olagligt att ta saker från den antika grekiska historien, oavsett var den finns, och straffen är hårda och
grekiska fängelser primitiva. Det är också olagligt att föra ut dessa antikviteter från Grekland, även om du har
köpt dem.
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