ΕΚΔΡΟΜΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
15 µε 22 Ιουλίου 2011
Χαλκιδική,

το µέρος µε τις έντονες αντιθέσεις που συνδυάζει µε τον
αρµονικότερο τρόπο βουνό και θάλασσα, γαλήνη και έντονη νυκτερινή ζωή,
κοσµικές πλάζ και ερηµικές παραλίες. Παράλληλα το δέος που προκαλεί το
Άγιο Όρος, το ιερό βουνό της Ορθοδοξίας, κάνει τον τόπο αυτό ακόµα πιο
µοναδικό και ανεπανάληπτο. Ταυτόχρονα η Χαλκιδική θα µπορούσε να
χαρακτηρισθεί ο παράδεισος της ιστιοπλοϊας αφού συνδυάζει ιδανική ένταση
ανέµου χωρίς το ανάλογο κύµα.
Γι αυτούς όλους τους λόγους σχεδιάσαµε µια επταήµερη κρουαζιέρα µε
Ιστιοπλοϊκό σκάφος. Το σκάφος αναχωρεί Σάββατο πρωί και επιστρέφει
Παρασκευή απόγευµα.

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

στις 08.00 αναχωρούµε από το λιµάνι και αφού κάνουµε µια
στάση στις παραλίες των Μαριών µε τα σµαραγδένια νερά, καταλήγουµε στο
γραφικό λιµανάκι των Λιµεναρίων, όπου και διανυκτερεύουµε.

Κυριακή

πρωί αναχωρούµε για την
Χαλκιδική, παραπλέοντας
ανατολική πλευρά του Άγιου Όρους και βλέπουµε τα µοναστήρια αυτής
πλευράς, Μεγίστης Λαύρας, Σταυρονικήτα, Ιβήρων, Βατοπεδίου καθώς
τις σκήτες στα Καρούλια. Συνεχίζοντας το ταξίδι µας, θα δέσουµε
διανυκτέρευση στο Πόρτο Κουφό.

Δευτέρα

την
της
και
για

πρωί σαλπάρουµε για τα πανέµορφα λιµανάκια του Πόρτο Καρά,
όπου αφού κάνουµε το µπάνιο µας και µπούµε στη µαρίνα του συγκροτήµατος
αναχωρούµε για τη νήσο Διάπορο για να απολαύσουµε το µπάνιο µας στα

καταγάλανα νερά του και να γευµατίσουµε στο σκάφος. Το σούρουπο
σαλπάρουµε για την Ουρανούπολη όπου και διανυκτερεύουµε.

Τρίτη

πρωί ξεκινάµε για να θαυµάσουµε τα µοναστήρια της δυτικής
πλευράς, απαράµιλλου κάλους, να τα φωτογραφήσουµε και να επιστρέψουµε
στην Αµουλιανή για µπάνιο και ξεκούραση.

Τετάρτη ξεκινάµε το πρωί για Καλαµίτσι και Αρµενιστή ελπίζοντας σε καλό
καιρό για λίγα µαθήµατα ιστιοπλοϊας. Το βράδυ θα διανυκτερεύσουµε στη
Συκιά.

Πέµπτη

πρωί σαλπάρουµε για Θάσο όπου φθάνοντας στα Λιµενάρια

διανυκτερεύουµε.

Παρασκευή

αναχωρούµε για τη Καβάλα, αφού αγκυροβολήσουµε για

µπάνιο στο Κλίσµα και το τελευταίο µας φαγητό στο σκάφος. To απόγευµα
φθάνουµε στη Καβάλα και περιµένουµε την άλλη χρονιά για το επόµενο ταξίδι
µας.

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.

