ΕΚΔΡΟΜΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
8 µε 15 Ιουλίου 2011
Αναλυτικό πρόγραµµα
Παρασκευή

απόγευµα, πριν την αναχώρηση γίνεται συνάντηση στο
εντευκτήριο του Ν.Ο.Κ. όπου γνωριζόµαστε µε τα υπόλοιπα µέλη της
εκδροµής και οργανώνουµε τη λίστα µε τα απαραίτητα εφόδια – τρόφιµα και
συζητάµε για την εκδροµή και την διαδροµή

Σάββατο Αναχώρηση στις 08.00 από το λιµάνι της Καβάλας και αναλόγως
των καιρικών συνθηκών ή συνεχίζουµε για το Πόρτο Κουφό της Χαλκιδικής ή
µετά από µια στάση στις Μαριές για µπάνιο και φαγητό στο σκάφος δένουµε
στα Λιµενάρια για διανυκτέρευση.

Κυριακή

στις 06.00 σαλπάρουµε για τον Πλανήτη ή τον Άγιο Πέτρο της
Κυρά Παναγιάς. Πρόκειται για ένα ακατοίκητο νησάκι, µε απέραντη γαλήνη
και σµαραγδένια νερά. Το βράδυ µπορούµε να διοργανώσουµε ένα
µπάρµπεκιου στη παραλία και να απολαύσουµε τον έναστρο ουρανό, όπως δεν
τον έχουµε ξαναδεί.

Δευτέρα

πρωί βάζουµε πλώρη για Αλόννησο. Σταµατάµε πρώτα για ένα
µπάνιο στη παραλία του Αγίου Δηµητρίου και στη συνέχεια φθάνουµε στη
Στενή Βάλα. Aφού φάµε φρέσκο ψάρι και ψωνίσουµε από το µπακάλικο που
βρίσκεται πάνω στο ντόκο, µε ταξί ή µε λεωφορείο επισκεπτόµαστε τη παλιά
πόλη της Αλλονήσου, που είναι όλη ένα αξιοθέατο.

Τρίτη

πρωί ανοίγουµε πανιά για Σκόπελο, αφού πρώτα σταµατήσουµε στη
Περιστέρα, ένα νησάκι δίπλα στην Αλόννησο µε ειδυλλιακές παραλίες και
αφού απολαύσουµε το µπάνιο µας, το απόγευµα δένουµε στο λιµάνι.
Το απόγευµα µετά τη βόλτα στα σοκάκια αυτού του υπέροχου νησιού, τρώµε
σε µια από τις παραδοσιακές ταβέρνες του νησιού που βρίσκονται στη
παραλία και το βράδυ –ελεύθεροι-.

Τετάρτη

κάνουµε ιστιοπλοΐα γύρω από το νησί και επισκεπτόµαστε τη

Στάφυλο, Αγνώντα, Πάνορµο. Αφού χορτάσουµε ήλιο και θάλασσα, ξεκινάµε
για Σκιάθο και νυκτερινή ζωή.

Πέµπτη αρχίζει το µεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Σαλπάρουµε για Πόρτο
Κουφό Χαλκιδικής όπου φθάνοντας αργά το απόγευµα, κάνουµε το µπάνιο µας
και ξεκουραζόµαστε.

Παρασκευή

πρωί µε την αυγούλα παίρνουµε πάνω την άγκυρα και αφού
καβατζάρουµε το Άγιο Όρος βάζουµε πλώρη για Καβάλα, όπου θα φθάσουµε
τις απογευµατινές ώρες.

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.

