
Sobota:

Z Volosu na ostrov Palaio Trikeri 13 NM
100 Palaio Trikeri: 39.158268,23.069358

Neděle:

Popis
Severní Sporady a poloostrov Evia se nachází severovýchodně od Atén. Sporady se skládájí z čady 
ostrovů, které jsou poměrně blízko sebe - Skiathos (marina), Skopelos, Alonissos, Pelagos, Skantzoura. 
Ostrovy jsou oblíbené místo turistického ruchu, zejména Skiathos, kam létají i chartrové lety. Poloostrov 
Evia se nachází jižně od Skiathosu a je poměrně hornatý. Nicméně blízkost Atén z něj udělala oblíbené 
výletní místo a letovisko pro Atéňany, takže z jachtařského hlediska je méně zajímavý.

Co zde očekávat?
Ostrovy jsou cílem turistického ruchu. Výchozí místo pro vyplutí je ostrov Skiathos, jež má vlastní letiště 
přijímající chartrové lety. Zajímavostí je, že letiště je přístupné až k začátku přistávací dráhy, což skýtá 
možnost zajímavého zážitku přistávajícího letadla pár desítek metrů nad vámi.
Co se týče cílů pro jachtu, jedná se o jednu z nejmenších oblastí - přesto poměrně zajímavou zejména 
pro umístění mořského parku, kde lze spatřit poslední středomořské tuleně.
V létě je zde i méně větrno než třeba na Kykladách, přestože i zde fouká Meltemi, není tak silný a moře 
není tak vzduté - vlny se nestačí zvednout. Jedná se také o nejteplejší oblast Evropy! To ze severních 
Sporad dělá ideální místo pro klidný rodinný jachting.

Po stopách natáčení filmu Mama Mia: http://www.recko.name/cestopisy.php?id=396

Předpověď počasí - odkazy na mobil

Skiathos (SKIATHOS)•

Alonissos (ALONISSO)•

Skyros Airport (SKYROS)•

Chalkidiki Virtual Buoy (CHLKIDKI)•

Adresy, které se vám zobrazí po kliknutí na odkaz si uložte do oblíbených stránek v iternetovém 
prohlížeči na mobilu. Mají do 100kB, takže každé jejich načtení v EU vás bude stát asi 6Kč.

Další místa pak na přehledové mapě Windfinderu v barvě nebo pro Google maps. 
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http://www.recko.name/cestopisy.php?id=396
http://www.windfinder.com/wind-cgi/forecast_print.pl?STATIONSNR=skiathos
http://www.windfinder.com/wind-cgi/forecast_print.pl?STATIONSNR=alonissos
http://www.windfinder.com/wind-cgi/forecast_print.pl?STATIONSNR=skyros
http://www.windfinder.com/wind-cgi/forecast_print.pl?STATIONSNR=chalkidiki_buoy
http://www.windfinder.com/forecasts/wind_mediterranean_east_akt.htm
http://www.windfinder.com/forecasts/wind_weather_forecast_google_map.htm?lat=39.61584210244514&lng=25.098266601562504&z=7&offset=3&s=39.92,25.24


Stání na nábřeží-

130 Skiatlos: 39° 9'47.94"S,  23°29'31.75"V

Zastávka v Skiatlos ( 7 NM)

přejezd do Panormos na ostrově Skopelos (9 NM)

Skiathos
Skhiatos je malebný 50 km2 velký ostrov, kde hlavním centrem dění je především jeho jižní a 
jihovýchodní část. Právě zde se nacházejí letoviska Koukounaries a Platanias, na východě ostrova pak lze 
najít ještě turistický resort Achladies. Celkově ostrov nabízí na sedm desítek pláží pokrytých pískem, či 
plochými oblázky, většina z nich je chráněna před většími vlnami ostrovem Evia, proto zde najdou 
příhodné místo pro dovolenou i rodiny s dětmi. Pohodové prázdninové atmosféry, která na ostrově 
vládne, si všimli i filmaři, proto sem zasadili některé scény z Mama Mia!. Kdo rád hledá skryté perly, 
může zkusit zavítat i na severní cíp ostrova, který je divoký a hornatý, ovšem skrývá velmi hezkou pláž 
Lalaria, která je ale dostupná pouze z moře.
I přístavní městečko Skhiatos má co nabídnout. Romantická podvečerní procházka, degustace místních 
specialit, či pozorování večerního hemžení se sklenkou místního vína v ruce mohou být příjemnou 
součástí zážitku z pobytu na ostrově.

Skopelos
Severovýchodně od ostrova Evia leží Skopelos, druhý největší ostrov Severních Sporad. Turistický ruch se 
soustřeďuje hlavně kolem jeho krásných pláží na jihozápadním pobřeží, příjemné místo k odpočinku ale 
nabízí i malebné hlavní město pojmenované stejně, jako ostrov sám. Pokud se vydáte jeho uličkami 
vedoucími do kopce mez bílými domy s červenými břidlicovými střechami a květinovými balkony, 
dojdete na návrší, kde se nachází zřícenina pevnosti, kostel a také základy antické Asképiovy svatyně 
pocházející z 5. – 4. stol. př. n. l. Odměnou za výstup bude i úchvatný pohled na město, přístav a azurové 
moře.
Milovníci historie si zde také přijdou na své. Na ostrově se nachází 360 kostelů, kaplí a klášterů, turisticky 
zajímavým cílem je i severozápadní výběžek ostrova, kde stojí maják a několik strážních věží.

Léto v rytmu skupiny ABBA – film Mamma Mia! se točil i na řeckém Skiathosu
Řecký ostrov Skiathos se sice neřadí co do rozlohy mezi velikány, ale závidět by mu mohli i 
obyvatelé mnohem větších ostrovů. Vždyť Skiathos je dnes synonymem pro dovolenou plnou 
relaxu a zábavy až do časných ranních hodin. Této pověsti navíc nahrává i fakt, že právě Skiathos 
je jednou z lokalit, kde se natáčel veleúspěšný prázdninový hit Mamma Mia!

„V létě 2007 se vám mohlo klidně stát, že jste v přístavu hlavního města ostrova potkali Pierce 

Brosnana nebo Meryl Streep,“ s úsměvem a trochou nadsázky glosují místní fakt, že některé 

exteriéry ostrova posloužily filmařům. Natáčely se tady úvodní scény z filmu a filmaři vyrazili 

i na nedaleký ostrov Skopelos.

I díky prosluněným řeckým lokalitám se z tohoto filmového muzikálu stal obrovský hit a 

písničky skupiny ABBA se vrátily na diskotékové parkety. Atmosféra, která diváky uchvátila 

na filmovém plátně, tu stále trvá.

Pondělí:
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http://www.ckalex.cz/zajezdy/recko/skopelos/


přejezd do Panormos na ostrově Skopelos (9 NM)
150 Panormos: 39° 6'28.27"S,  23°39'37.34"V

5 NM z Panormos-

170 Panormos - koupačka:  39° 5'13.26"S,  23°41'48.39"V  
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Přejezd do Patitiri (10 NM)

-

200 Patitiri:  39° 8'36.80"S,  23°51'54.58"V

6 NM z Patitiri-

270 vrak lodi: 39°12'17.87"S,  23°58'18.71"V

Steni Vala (jen projet)

Malá rybářská vesnička-

250 Steni Vala:  39°11'29.99"S,  23°55'34.06"V

Úterý: 

Z Patitiri podél ostrova do Kira Panagia (cca 15 NM)
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Přejezd na ostrov Kira Panagia (9 NM)
300 Kira Panagia:  39°19'19.91"S,  24° 3'22.98"V

Nebo když bude chuť zkusit ostrov objet a přenocovat z druhé strany (+ 8NM)

Kyra Panagia
Ostrov Kyra Panagia, který je někdy označován též jako Pelagos, či Polagonisi, zahrnuje plochu 25 km2 

pokrytou hlavně křovisky a nízkou zelení i když tu a tam se tu najde i nějaký ten olivovník. 
Administrativně patří Kyra Panagia pod správu ostrova Alonissos, ovšem jinak patří klášteru Migisti 
Lavra, kterému ostrov daroval v roce 963 byzantský panovník. Lidé si tedy od kláštera pronajímají půdu, 
aby zde mohli pást svá domácí zvířata, kterým se tu daří díky hojným pramenům.
Ostrov Kyra Panagia má dva přístavy, Agios Petros a Planitis, které byly jako mnoho jiných řeckých 
přístavů ve středověku obsazeny piráty. Klášter Kyra Panagia, kterému ostrov vděčí za své jméno a který 
leží na východě ostrova, má z důvodu obrany proti napadení piráty tvar malé pevnosti. V blízkosti 
kláštera leží ještě zbytky dalšího, mnohem staršího chrámu.
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Středa:

Z Kira Panagia na Skopelos cca 20 NM

320 Alonissos - zastavka na koupacku:   39.156760°,  23.850920°
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Možná by se dalo klidně přespat a přitom navštívit městečko-

350 Skopelos:  39° 7'20.90"S,  23°43'51.46"V

Nebo popojet kousek severně do zátoky Glistery Beach
400 Glistery Beach:   39.143975°,  23.717905°
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Kostelík z filmu Mama Mia:
Agios Ioannis, Skopelos: 
600 Skopelos - kostelik z Mamma Mia: 39.174962, 23.651428

Kotvení: hned pod kostelíkem v zátoce

620 Skopelos - Agios Ioannis:   39.174168°,  23.650965°

Čtvrtek:

Ze Skopelos na Skiatlos  (20 NM)
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Z ostrova  Skopelos na Skiathos, Krifi Ammos Beach , přes jednu z nejhezčích pláží  

- Zastávka, koupačka (na pláž se nedá dostat jinak než z vody, nemělo by být moc lidí :-))
800 Skiatlos - Lalaria Beach:  39.206171°,  23.480783°

850 Skiatlos - Krifi Ammos Beach: 39° 9'32.87"S,  23°23'21.01"V
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Pátek: 

900 Pigadi :
39° 2'5.75"S,  22°58'52.03"V

Ze Skiatlosu do Pigadi cca 20 NM, pokud nám nedovolí nocovat mimo marinu tak ještě 17 NM do Volosu

Je možné případně popojet i do Limanaki, odkud je to do Volosu jen 12 NM
920 Limanaki:   39.168105°,  22.898749°
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Sobota:
Přejezd do mariny Volos (17 NM)
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