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Παρασκευή

Συνάντηση στο σκάφος Δανάη το απόγευµα 18.00, όπου µετά
από ένα καλωσόρισµα και γνωριµία µε το σκάφος και το µοίρασµα στις
καµπίνες, αναχωρούµε για το Λιµένα Θάσου.

Σάββατο

Πρωινό ξύπνηµα 06.00 η ώρα και σαλπάρισµα για Σαµοθράκη,
ελπίζοντας σ’ ένα καλό µελτέµι που θα µας πάει ιστιοπλοϊκά στη
Καµαριότισσα. Μπάνιο στη παραλία του χωριού και αργότερα επίσκεψη στις
Βάθρες ή στη αρχαία πόλη. Το βράδυ στη Χώρα για τη παραδοσιακή βραστή
γίδα και επιστροφή στο σκάφος ή σε κάποιο µπαράκι για χαλάρωση.

Κυριακή Άντε πάλι ξύπνηµα χαράµατα, καφέ και πρωινό στο σκάφος για τα
επόµενα 48 µίλια. Πάντα ελπίζοντας στο µελτεµάκι για να ξαναθυµηθούµε
όσα µάθαµε στη σχολή. Φθάνοντας στη Μύρινα, θα πάµε για µπάνιο στο
Ρωµαίικο γυαλό, επίσκεψη αργότερα στο φηµισµένο κάστρο από όπου
µπορούµε να θαυµάσουµε µια καταπληκτική δύση. Το βράδυ τη συνηθισµένη
γύρα στα µπαράκια της πόλης, ποτό στο σκάφος και …..ύπνο.

Δευτέρα

Ενώ όλοι θα κοιµούνται, ο ……ξεκούραστος

καπετάνιος -

δάσκαλος θα σαλπάρει το σκάφος, ελπίζοντας µε τη φασαρία να ξυπνήσει
κάποιος για παρέα και βοήθεια. Τα επόµενα 75 µίλια θα µας ταλαιπωρήσουν
λίγο, αλλά θα αποζηµιωθούµε όταν φθάνοντας στο λιµάνι του Μόλυβου,
αράξουµε και δούµε το παραδοσιακό χωριό. Μαγευτικό. Αφού ξεκουραστούµε
και βγούµε το βράδυ για τσάρκα, θα συζητήσουµε τις επιλογές για την
επόµενη ηµέρα.

Τρίτη αφού αποφασίσαµε, επιλέγουµε…
Επίσκεψη στο διπλανό χωριό την Πέτρα και ξεκούραση, ή πάµε Μυτιλήνη και
από εκεί µε βαποράκι περνάµε στη Τουρκία στο Αιβαλή για ηµερήσια εκδροµή.
Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουµε και τα διαβατήριά µας.

Τετάρτη

Αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής. Όρτσα τα πανιά και ρότα για

Άιστράτη. Ένα τσιπουράκι στο ταβερνάκι της σκάλας και αµέσως αναχώρηση
για Μύρινα. Διανυκτέρευση µε τα ….γνωστά!!!!!

Πέµπτη

Σαλπάρισµα κατά τα γνωστά –χαράµατα— και γραµµή για

Μπιούντιφουλ Αλίς [ Αλυκή ]. Μπάνιο στα σµαραγδένια νερά, χαλάρωση και
το βράδυ στη Ταβέρνα για το αποχαιρετιστήριο ουζάκι.

Παρασκευή

Βίρα τις άγκυρες και πρόσω ολοταχώς –αφού όµως κάνουµε
µια τελευταία βουτιά σ’ αυτά τα απίθανα νερά. Μια στάση στο Κλίσµα για το
µεσηµεριανό µας µπάνιο και γεύµα. Με βαριά την καρδιά επιστρέφουµε στη
Καβάλα και θα έχουµε να συζητάµε µέχρι την επόµενη χρονιά.

Κόστος ιστιοπλοϊκής εκδροµής 450€*
Για πληροφορίες, κρατήσεις ή απορίες επικοινωνήστε µαζί µας µέσω email
στο info@kavalayachting.com ή τηλεφωνικά στο 6977357038 ή
2510223449.
*

Η παραπάνω τιµή είναι ενδεικτική και αφορά µεµονωµένες συµµετοχές. Για
οµάδες, παρέες και κρατήσεις πριν τον Ιούνιο προσφέρεται επιπλέον
έκπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

