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Ionian meri Saronicos -
Argolicos

Dodekanesia



Saronicin ja Argolicin lahdet

+ Helpot ja edulliset yhteydet Suomesta
+ Paljon mukavia historiallisia satamapaikkoja
+ Marinoita: tukipaikka Poros Yachting Center

(vene voi täällä seistä turvallisesti
mooring köydet, Vangelis hoitaa)

• Poros - Monemvasia n. 60 nm

• Alueen laajennus:
• Kyklaadeille n. 60 nm
• Santorinille Poroksesta n. 110 nm
•Tai Peloponneen kierros, n. 400 nm, 1-2 vk

• Tuuliolot: Yleensä aamut rauhallisia, 
päivisin vallitsee NW-NE-tuuli
Meltem ei ole yleensä häiritsevä täällä

-Kesällä aika ruuhkaista

Antiikkia, antiikkia! Viikoksi ja ylikin:
1 Ateena: Akropolis, Olympiastadion, museoita…

Vene Alimos-marinaan tai Aeginasta lautalla
2 Sounion: Poseidonin temppeli

Ankkuripaikka temppelin juurella
3 Aegina: Aphaian temppeli

Vene Aeginan satamaan, taksi, bussi, mopo…
4 Epidhavros: Epidhavroksen teatteri

Epidhavroksesta taksilla, odottaa
5 Monemvasia: Vanha kaupunki, linnoitus, luostari

Vene ”marinaan”, kävellen, myös kukkulan laelle
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X96

Poros Yachting Center,
Varaa paikka 1-2 vrk etukäteen:

Vangelis Vikos p. +30 6944 986 029
(englanti ja ruotsi) 
Mooring-köydet

Kaupungin 
Venepaikkoja
n. 10 €/vrk

Syvää (12-16m)
Pito voi olla huono

Laivaranta

Matalaa!

Kanavassa on vilkas laiva-
ja veneliikenne!

Ennen laiturista lähtöä 
varmista, että ketään ei 

tule!

Vuoden 2010 kotisatama Poros.
Parhaat paikat ovat PYC-mooring-köysillä varustetut, lisäksi hyviä ovat

kaupungin paikat kanavan varrella, ankkuri kanavaan, hyvä pito



Vaihtopaikat Saronicin alueella

+

Vaihtopaikkoja:

1 Poros: Poroksella veneen voi turvallisesti 
jättää Poros Yachting Centerin laituriin, 
mooring-köydet, varaa paikka 
etukäteen, Vangelis +30 6944 986 029
Muutamaksi tunniksi veneen voi jättää 
myös kaupungin laituriin kanavan 
varrelle. Poroksen NW-laiturit ovat 
huonompia, avointa, syvää, huono pito.

2 Lavrion, n. 35 km lentokentältä: 
Satama ja Olympic-marina.
Satama usein täynnä charter-veneitä.
Olympic-marina melko kallis ja syrjässä

3 Ateena, Alimos-marina, n. 30 km 
lentokentältä, kesällä tilaa yleensä 
löytyy, n. 30 €/yö. 
Zea-marina, paikka tilattava 24h etuk.
Muista marinoista tuskin löytyy paikkaa.

4 Aegina. Viikonvaihteet ruuhkaisia, isoja 
moottoriveneitä.

5 Porto Kheli: Yleensä tilaa löytyy, 
suojaisa paikka, pika-aluksella Ateenaan
Lahden SE-kulmassa hyvä ankkuripaikka
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Methoni

Trizonia

Katakolon

Zakynthos
Keri

Navarino / Pilos Monemvasia

Olympos

Delphi
Ixion
Galaxidi

Poros

Yerakas

Porto Kagio

Elafonisos

Avlemona

Korfos

Poulithra

Peloponneen kierros
Kierrokseen kannattaa varata 10-14 päivää.
Lyhin reitti on 370 nm, käytännössä noin 400 nm.
Vastapäivään on parempi suunta:
Länsireunalla kesällä ip-tuuli on NW, ap tyyntä
Itäreunalla kesällä ip-tuuli on SE, ap NW-NE

Korinthin kanava, n. 150 €, tiistaisin suljettu
Rion sillan alta saa purjehtia vasta, kun luvataan:
(ota yhteys VHF ch 14 ”Rio Traffic”)

Hienoja satama- tai ankkuripaikkoja:
Korfos, pikkusatama, Georgesin laituri
Galaxidi, hieno kaupunki, Delphiin bussilla
Trizonia, pikkusaari, jossa ”marina”, mukava
Zakynthos Laganas-Keri hiekkarannalle ankkuriin
(huom: Laganas N kilpikonnien suojelualue, ei sinne)
Katakolon, ”marina”, bussilla Olympiaan
Navarino, ”marina”, meritaistelun lahti ym.
Methoni, ankkuri hiekkarannalle, kylä, linnoituksia
Porto Kagio, ankkuriin, suojainen lahti, pieni kylä
Elafonisos, hienot hiekkarannat, myös kyläsatama
Kythera, Avlemona, kaunis ranta/lahti ja pikkukylä
Monemvasia, "marina", vanha museokaupunki
Yerakas, pieni kylä vuonon perällä, leppoisa paikka
Poulithra, avoin hyvä ankkurilahti, ahdas satama

Varottavaa:
- Galaxidiin sisääntulo on karikkoinen
- Mesolongin luona on laaja matalikko, hiekkaa
- Kivisiä matalikkoja Peloponnee NW-alueella
- Ak Maleas, usein kovia puuskatuulia

40 nm

Mesolongi



Ionian meri

+ Saaret ovat vihreitä ja metsäisiä

+ Ehkä Kreikan upeimmat uimarannat

+ Marinoita: Lefkas, Preveza. Korfu 
(vene voi näissä seistä turvallisesti)

• Lefkas - Zakynthos n. 60 nm

• Alueen laajennus:
• Pohjoiseen Korfulle 60 nm
• Etelään Navarinoon, Lefkasista 120 nm
•Tai Peloponneen kierros, 400 nm, 1-2 vk hyvä

• Tuuliolot: Yleensä aamut tyyniä, 
iltapäivisin reipas NW-tuuli

-Kesällä aika ruuhkaista

- Myös pari sateista päivää kesällä, lisää syksyllä

- Suorat lennot Suomesta vain tiistaisin



+ Suorat lennot Samokselle Suomesta su

+ Paljon tuttuja satamapaikkoja

+ Marinoita: tukipaikka Samos Marina
(vene voi täällä seistä turvallisesti)

• Samos – Kos n. 60 nm

• Alueen laajennus:
• Kyklaadeille n. 60 nm
• Santorinille Samokselta n. 110 nm
•Tai Turkkiin, n. 100 €, >3 vrk hyvä

• Tuuliolot: Kykladeja paljon rauhallisempi, 
yleensä vallitsee N-NW-tuuli
Meltem voi olla häiritsevä loppukesällä

- Useille jo turhankin tuttu

- Suorat lennot vain su, paikkoja rajoitetusti

Dodekanesia


