Seiltur 06.09.21 – 20.0921 med Ann Mari og Arild, Hans og Bjørg:

06.09.:

Ankomst Preveza. Overnatting Ionian havn Preveza.

07.09.:

Two Rocks Bay Overnatting på svai.

08.09:

Passerte Anti Paxos til Gaia. Overnattet i Gaia havn.

09.09.:

Stoppet for lunsj på i en bukt nord for Gaia, kalt Longos. Lite og fint sted, men dårlig
havn, lå på svai. Seilte videre til Lakka. Lå på svai og spiste middag på yndlingskafeen
vår, men dessverre denne gangen fikk vi ikke så god service og ventet i evigheter på
maten. Men der var kjempefullt og vi måtte forhåndsbestille bord.

10.09.:

Seilte mot Korfu til Alipi port, stedet ble kalt Paleokastritsa. Første stopp langs
vestsiden av Korfukysten. Her var det mye utleie av båter og vi lå i havn ytterst på
piren. A og AM gikk tur og jeg en annen tur. Fint sted.

11.09.:

Kassiopi. Passerte nordspissen av Korfu og dette stedet ligger på østsiden av Korfu.
En dame stod og vinket oss inn i havnen og det var litt til og fra før vi endelig fikk
legge oss til ved siden av en katamaran. A og AM gikk lang tur og shoppet på veien,
jeg gikk en kortere tur.

12.09.:

Petriti. Her var vi innom havnen, men den var full av flotilla og vi gikk ut igjen og
fortsatte til Sivota. På andre siden av havet så vi Albania, ikke langt unna og vi seilte
nok et stykke i albansk farvann uten å være klar over det.

13.09.:

Parga. Overnattet i havna og møtte Myriam og Jürgen på Sakis. Tok en drink på
Borgen sammen med dem. De sjekket ut neste dag og vi dro hjem i Grekerbua.

Flott tur!

KORFU
Korfu har venetiansk stil og har et areal på 592 km2 , den nest største av de joniske øyer. Korfu ligger
nær sørspissen av Italia , i nordøst kun atskilt av et smal sund til Albania . I middelalderen fikk Korfu
tilnavnet " Drepane " ( sigd ) fordi formen på Korfu ser ut som en sigd . Omtrent 120 000 mennesker
bor på øya Korfu. Korfu by har ca 45 000 innbyggere . På grunn av sin nærhet til Italia , ble Korfu tidlig
utsatt for romersk innflytelse. Venetiansk stil på øya går tilbake til flere hundre års okkupasjon av
venetianerne. Okkupasjonen endte i 1852. Korfu har ikke mange arkeologiske steder. Mange
antikviteter er begravd under nye boliger, slik at utgravingene er nesten umulige. Korfu ble tidligere
brukt bare som et stoppested på båtturer til øya Sicilia og var bare tynt befolket .
Nord på Korfu er det fjell med rik vegetasjon. Pantocrator ligger på 906 meter over havet og er det
høyeste fjellet på øya . Jordbruket er hovedsakelig i sentrum og sør på øya . De rullende åsene i sør er
dekt med oliventrær. Olivenolje er den viktigste landbruksprodukt på Korfu. Det er om lag 3,5
millioner oliventrær , omgitt av sypresser, platantrær, fiken, sitron og appelsintrær og furutrær ,
Acacias og kaktuser. Vestkysten av Korfu har små sandstrender, omkranset av høye klipper .
Det finnes også ulike sports og fritidsaktiviteter som fotturer, seiling, kanopadling , windsurfing , golf
og ridning . Den undersjøiske verden er vakker, perfekt for snorkling . Korfu

