2017 Grekland Kreta-Galatas (Poros)
Vårens händelse 2017;
Den 18 april lämnade vi Agios Nikolaus, första obligatoriska stoppet blev i Spinalonga, där vi stannade tills den
23. En perfekt halvvind på 10 sekundmeter förde oss den natten upp till Santorini, där blev vi liggande bara över
en natt på en boj utanför ön inne i bayen av Santorini, det är normalt mycket djupt så ankarplatser är det inte
många. Nästa dag tog vi oss över till ön Folegrandos där vi blev liggande några dagar och hyrde en bil för att se
på ön, som endast var 13 km lång (så det var snart gjort). Hittade en fin beach, så det blev årets första (sol)bad.
Nästa ögrupp blev öarna runt Milos, först tog vi ett stopp på Poliagos (som är helt obebodd) där stannade vi i en
fin vik på västsidan. Dagen efter seglade vi över till Kimolos. Nästa etapp blev till Milos o före vi gick till
huvudstaden på ön blev det en natt på ankare i norra delen av Milos.
Efter Milos tog vi en dubbel Skagenresa över till Pelopones, och byn Monemvasia där vi bestämt möte med Pelle
o Marie på båten Catten. Vi seglade sedan tillsammans norr över. Efter Monemvasia seglade vi Ieraka, Kiparissi,
Porto Helo, Nisos Spetsai. Därefter skildes våra vägar igen efter många trevliga stunder tillsammans, kul att
möta seglarvänner!
I Ermioni träffade vi Pelle o Lou-Lou på Froggy, och Karl o Melanie på Thala, som vi
umgicks med några dagar. Efter det seglade vi vidare till Hydra som är en av Greklands mest besökta öar, här
finns inga bilar utan bara mulåsnor som fungerar som taxi med att bära resväskor o annat till hotellen. Hamnen
var rena kaoset att ligga i med ankare över varandra, vid avfärd hade vi bara en kätting som låg över vår, men
med lite fix så fick vi upp ankaret utan större problem.
Nästa etapp blev att vi seglade upp mot Poros, Peninsula, Angistri, Varkizi (där vi plockade upp våra ungdomar)
Sista veckorna under våren hade vi Ellen med kompis Emma, dom var med och seglade runt med oss till den 29
juni då vi åkte hem tillsammans till Sverige. Vi har seglat till Egina o Poros, vi tror det räckte med dessa vatten
för ungdomarna (det är ju första gången dom var ombord) men det var ett privilegium att få vara tillsamman med
dom (förmodligen blev vi lite yngre också) och det verkade som dom trivdes som fiskar i vattnet (men rädda var
dom för att någon haj skall komma och ta dom). Den 29 juni lämnade vi båten i Aten på marina Zea där vi bokat
plats i 2 månader.
Hösten 2017:
Först bar det av från Aten ut till Egina, där vi stannade o skrapade båten från massor av påväxter. Efter det tog vi
oss till Poros, S Hydra, N Spetzes, Porto Heli sedan Runt Argolkos Kalpas (bukten). Följande hamnar besöktes
Ak Korakas, Koiladhia, Khäidhari, Tolo, Nafpilon, Ormos Karathona, Astros, Tiros, Sabateki o sedan tillbaks till
Porto Helo. Vi har varit några dagar Ermioni, Poros igen, Egina, Epidhavros "Poleponesos" ,Ön Angistri o
Egina.
Därefter seglade vi över till Varkiza på fastlandet söder om Atens flygplats, o där hämtade vi upp Berit o Anton
som skulle var med oss och segla runt någon vecka. Första etappen gick till södra delen på Egina Perdika, efter
det seglade vi till Poros för att fira Runos födelsedag. Här träffade vi Lena o Gordon som tyckte vi skulle komma
över till Galatas. Istället för att fira på Poros så blev det Galatas, o det blev en mycket minnesvärd kväll. Sista
dagarna blev det en rejäl tripp upp till Chalkoutsi, med 2 stopp i Lavrion, Voufaio o Eretria båda dessa på ön
Evia.
Hösten o Vintern var Pegasus på land norr om Aten nämligen i Chalkoutsi 6 mil från Aten.
Den 22 november åkte vi hem till Sverige.

