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Athens (Alimos Marina) - Epidavros - Poros 
Island - Hydra Island - Spetse Island - Athens

Den 1 : Athens (Alimos Marina)

Den 2 : Epidavros

Den 3 : Hydra Island

Den 4 : Spetse Island

Den 5 : Poros Island

Den 6 : Aegina Island

Den 7 : Athens (Alimos Marina)

Den 8 : Check-out at 9:00

Saronický záliv a východní Peloponés.

V létě značně frekventovaný prostor. Do 
populárních přístavů nutno vplouvat  
nejpozději kolem třetí hodiny, jinak není 
šance. Pokud si loď budete pronajímat od 
charterové společnosti , budete vyplouvat 
z Athén, Kalamaki – Marina Alimos, 
Paleon Faliron, Possidonos Avenue. 
Máte dvě možnosti – vydat se kolem 
mysu Sounion směr Kyklády. To jen 
jste-li zkušenější a odolnější posádka. 
Jinak typická trasa vede na jih.

První den, když přeberete loď  
odpoledne, dá se doplout na Aeginu, 
ovšem v létě nutno počítat s tím, že večer 
se tam zakotví nanejvýše v druhé řadě 
po dohodě s posádkou lodě, která je u 
nábřeží. Pozor na skály u vjezdu 
značené bójkami. Pozor také při cestě na 
jih, držet se dále od pobřeží, na přímé 
spojnici na Moni je asi míli na jih 
neznačená mělčina. Po zastávce na 
vykoupání v zátoce u Moni můžeme 
zakotvit v malém přístavu Perdika nebo 
pokračujeme do Porosu. Zde se stojí u 
nábřeží přímo ve městě. Hojnost 
roztomilých hospůdek, voda za mírný 
poplatek na břehu. Při proplouvání 
průlivem mezi Porosem a pevninou 
pozor, jede se těsně při břehu ostrova, 
dále je zrádná mělčina.  Další zastávkou 
je Hydra (Idri). V sezóně je nemožné zde 
zakotvit již záhy po obědě. Doporučuji 
vysadit posádky na obhlídku a na noc se 
uchýlit do jedné z romantických zátok na 
jihu ostrova. Hydra je zajímavá také tím, 
že zde není ani jeden automobil. Vše se 
tahá na oslech. Další zastávkou je buď 
Spetsai, což je oblíbené letovisko – opět 
s příslušnými obtížemi s kotvením 
v sezóně. Dále na jih pak nelze vynechat 
Monemvasii – řecký Gibraltar a nad ní 
asi 5 mil ležící kouzelný chráněný 
přístaveček Iearaka. Spolu s návratem 
do Athén je vyjmenovaná trasa právě tak 
na jeden týden rekreační plavby. 

Z Athen
9. října 2013
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