ΕΚΔΡΟΜΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
Η Χαλκιδική είναι το μέρος με τις έντονες
αντιθέσεις, που συνδυάζει με τον ομορφότερο
τρόπο βουνό και θάλασσα, γαλήνη και έντονη
νυχτερινή ζωή, κοσμικές πλαζ και ερημικές
παραλίες που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε.
Παράλληλα, το δέος και η μαγεία 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 χαρακτηριστεί ως ο παράδεισος του
yachting, αφού συνδυάζει ιδανική ένταση ανέμου
χωρίς το ανάλογο κύμα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Βαλκανική
Ναυτιλιακή Α.Ε. σχεδίασε μία εφταήμερη
κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό σκάφος, στη διάρκεια της
οποίας θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε
πανέμορφα λιμανάκια, κοσμοπολίτικα μέρη,
αμμουδερές παραλίες αλλά και να θαυμάσουμε από
απόσταση 500μ. τα μοναστήρια του Άγιου Όρους.
Τα σκάφη αναχωρούν κάθε Σάββατο πρωί από τη
Μαρίνα Θεσσαλονίκης και επιστρέφουν εκεί το
απόγευμα της Παρασκευής.
Ακολουθεί
εκδρομής:

αναλυτικά

το

πρόγραμμα

της

• Παρασκευή απόγευμα, πριν την αναχώρηση,
συναντιόμαστε
(όσοι
είναι
ήδη
στη
Θεσσαλονίκη) στα γραφεία της εταιρείας, στις
18:30 όπου γνωρίζεστε με τον καπετάνιο σας
και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
• Σάββατο στις 07.00 συναντιόμαστε στη Μαρίνα, από όπου αναχωρούμε για το ταξίδι μας. Πρώτα
κάνουμε μία στάση για μπάνιο και φαγητό στο Σάνι ή στο Ποσείδι -παραλίες της Χαλκιδικής με
σμαραγδένια νερά-, και στη συνέχεια καταλήγουμε, αργά το απόγευμα, στο γραφικό ψαρολίμανο της
Σκιώνης.
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• Την Κυριακή το πρωί, αναχωρούμε για τη Συκιά ή
τη Σάρτη της Χαλκιδικής. Στη διαδρομή κάνουμε μία
στάση για μπάνιο στο νοτιότερο άκρο της
Χερσονήσου Σιθωνίας, το Μαραθιά.
• Τη Δευτέρα σαλπάρουμε για τη νήσο Διάπορο της
Χαλκιδικής, για να απολαύσουμε το μπάνιο μας στα
καταγάλανα νερά και να γευματίσουμε πάνω στο
σκάφος. Το απόγευμα ξεκινάμε για τη νήσο
Αμουλιανή ή την Ουρανούπολη, όπου και
διανυκτερεύουμε.
• Την Τρίτη ξεκινάμε στις 08.00 και πλέοντας κοντά
στο Άγιο Όρος βλέπουμε τα μοναστήρια με την
παράλληλη ξενάγηση του καπετάνιου. Από την
πλευρά του Σιγγιτικού κόλπου υπάρχουν επτά
απερίγραπτου κάλλους μοναστήρια, τα οποία θα
μπορέσουμε
να
απολαύσουμε
και
να
φωτογραφήσουμε. Αν ο καιρός το επιτρέπει θα
πλεύσουμε μέχρι το ακρωτήριο Άκραθος για να
δούμε το Μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Το
βράδυ διανυκτερεύουμε στο Πόρτο Κουφό.
• Την Τετάρτη στις 10.00, αναχωρούμε για τα
πανέμορφα λιμανάκια του Πόρτο Καρά για μπάνιο
και ξεκούραση και το απόγευμα πάμε στην
οργανωμένη μαρίνα του Πόρτο Καρά. Εκεί θα
έχουμε άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας και
μπορούμε είτε να μείνουμε στο συγκρότημα του
Πόρτο Καρά (διαθέτει ένα πλήρες αγοραστικό
κέντρο, restaurants, bars, ταβέρνες, καφέ, clubs,
casino, θαλάσσια σπορ, γκολφ, τένις κ.λ.π.) είτε να
επισκεφτούμε το κοντινό χωριό Νέος Μαρμαράς
για να φάμε φρεσκότατο ψάρι.


Την Πέμπτη αναχωρούμε στις 08.00 και αφού
πρώτα σταματήσουμε για μπάνιο και φαγητό στο
Παλιούρι ή στο Ποσείδι, καταλήγουμε στο Porto
Sani ή στα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, για
διανυκτέρευση.



Παρασκευή πρωί αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη και
φτάνουμε στη μαρίνα το απόγευμα, αφού πρώτα
σταματήσουμε στην Επανομή για μια βουτιά και το
τελευταίο μας γεύμα στο σκάφος. Στη Μαρίνα, με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση του καπετάνιου,
καθαρίζουμε και συμμαζεύουμε το σκάφος.
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Η τιμή της εκδρομής είναι 500,00 Euro το άτομο και
περιλαμβάνει: διανυκτέρευση στο σκάφος, εφοδιασμό του
σκάφους σε καύσιμα και νερό, καπετάνιο και ελλιμενισμό.
Η πληρωμή γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 250,00
Ευρώ, η πρώτη δόση (προκαταβολή) με την εγγραφή και η
δεύτερη δόση (εξόφληση) το αργότερο μία εβδομάδα πριν
την αναχώρηση του σκάφους.
Προτείνουμε να έχετε μαζί σας ένα μεσαίο σάκο ταξιδιού
(οι βαλίτσες και τα τροχήλατα σακίδια απαγορεύονται) με
ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια με ανοιχτόχρωμη σόλα για
χρήση πάνω στο σκάφος (όχι μαύρη σόλα γιατί αφήνει
σημάδια στο σκάφος), ζεστά ρούχα για νυχτερινές πλεύσεις
και μία αντιανεμική φόρμα (νιτσεράδα), αντηλιακή κρέμα
με υψηλό δείκτη προστασίας, μαγιό, σορτς, μπλουζάκια,
πετσέτα και προαιρετικά sleeping bag. Κατωσέντονα,
πανωσέντονα, μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες παρέχονται
από εμάς. Καλό είναι τα πράγματα που θα πάρετε μαζί σας να περιοριστούν στα πιο απαραίτητα, επειδή ο
χώρος αποθήκευσης του σκάφους είναι περιορισμένος.
Η επταήμερη ιστιοπλοϊκή εκδρομή στη Χαλκιδική υλοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, αρκεί να
υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 4 ατόμων. Στην παραπάνω διαδρομή μπορεί να υπάρξουν μικρές αλλαγές
λόγω του καιρού.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, για να μάθετε τις διαθέσιμες
ημερομηνίες και να δηλώσετε συμμετοχή, είτε μέσω email στο: mse@sail.gr είτε τηλεφωνικά στα 2310429770, 2310-429777 & 2310-427098, καθώς και στο 6944-439514.
Στο σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τη διαδρομή που ακολουθούμε:

Βασ. Όλγας 173 ● 546-45 Θεσσαλονίκη ● Τηλ. 2310-429.770, 2310-429.777 & 2310-427.098 ● mse@sail.gr ● www.sail.gr

