
Seiltur Ionian Hav, Peloponnes, september 2017 

Hans, Bjørg, Arild og Ann-Mari. 

Søndag 10. september: Fra Parga til Lefkada. 

Møtte Ann Mari  og Arild i Lefkas kl 2130 på kvelden. Spiste på restauranten like ved båten. 

Mandag 11. september: Våknet til sterk vind. Telefon fra Jens Werner som var på vei inn i havna fra 

Meganisi. Hans tok i mot ham. Vinden økte på og det ble urolig i havna. Besluttet å dra sørover mot 

Meganisi. La oss på svai i bukten ved siden av Vathi. Gikk over til Vathi på kvelden og spiste. Ikke 

særlig god mat, dyrt og ikke fikk vi noe «attåt».  

Tirsdag 12. september: Frokost om bord etter morgenbad. Dro videre til Kefalonia.La oss i havn på 

østsiden i Sami. Spiste på restaurant på kaia og kelneren fortalte han hadde 3 dager igjen å jobbe før 

han dro til Athen. 

 

Onsdag 13. september: Morgenbad på stranda. Dusjet på stranda og fikk kjeft fordi vi brukte såpe i 

dusjen. Frokost, tur i byen og tok bussen til Melissani Cave. 

 

Fin tur i robåt under jorden. Helt blankt vann i grottesjøen. Tok ca 10 minutter i robåt med morsom 

og pratsom båtfører. En russer i båten mistet brillene i vannet. Turen kostet 7 euro per pers.  

Gikk stranden tilbake til båten.  



Dro videre til Poros. 

 
Klappet til kai og ruslet til sentrum. Til ville protester fra Hans, gikk vi litt bakom strandpromenaden 

og satte oss i restauranten til et hotell. Fikk nydelig pizza, spiste ikke alt og fikk med oss doggybag 

som vi hadde til lunsj neste dag. Lurt. Tilbake i båten og spilte backgammon. Arild vant som vanlig. 

Torsdag 14. september: Forlot Poros kl 1110. Seilte mot Zakynthos. Da vi nærmet oss øya, fikk vi se 

noen turbåter som lå langs fjellsiden. Seilte nærmere og oppdaget flotte grotter. En turistattraksjon, 

de blå Grotter. 



 
Kastet anker, lunsjet og dro med gummibåten inn i grottene. Arild og Bjørg svømte langt inn en 

grotte, veldig trang og lav med utrolig blått vann. Flott opplevelse og mestringsfølelse etter å ha 

trosset klaustrofobien … Kastet loss og dro videre sørover til havnen i Agos Nicolaos. Koselig sted. 

Gratis havn mot at vi spiste hos Dimitri. Fylte vann, gikk tur og dusjet. 

  
Fredag 15. september: AM og A gikk en lang tur og Bjørg en kort tur. Hans dusjet hos Dimitri. 

Frokost, dro sørover langs østkysten av Zakynthos og ankom Porto Roma. Underveis hadde vi en luns 

jstopp  på svai med øl, eggerøre og spekemat. Ankret opp i bukten Porto Roma.  



 
Det kom en naken mann i en catamarin og ankret opp ved siden av oss. Han kom fra motsatt vei og 

anbefalte oss å droppe turen til turtle stedet. Prøvde å flytte på oss, men kom tilbake. En del swell. 

Stilnet, dro på land i jolla. Var en lang flytebrygge, men den sluttet før den nådde land. Måtte vasse,. 

Spiste på land med bulgarsk servitør. Ikke andre folk.  

Lørdag 16. september: Frokost om bord. Dro i land. Dette er et skikkelig partysted. Masse action 

med høy musikk. Vendte nesen mot fastlandet og Katakolon. 

  
Stor havn. Snakket med en tysker i nabobåten. Han hadde leid båt og hadde brukt 7 dager fra Athen 

til Katacolon.  

Søndag 17. september: I Katakolon ligger en hyggelig franskmann med hvite tenner og kone. Var 

heldige og fikk leie bil. Griseflaks da det egentlig var stengt. Tilfeldigvis ventet de inn 3 store 

cruiseskip med til sammen 7000 mennesker! Dro med leiebil til Olympia. 4 mil å kjøre. Leiebil for en 



dag koste 35 euro. 

 

Olympia flott med masse historie og besøk i 2 museuer. Ruiner fra flere århundrer f.c. Steder hvor 

den olympiske ild ble tent og stadion. Kjørte hjem og da oppdaget vi Lidl i Pirgos. På kvelden 

Backgammon turnering med take away pizza og øl  om bord. Arild vant.  

Mandag 18. september: Kjørte til Lidl og handlet før vi leverte leiebilen tilbake. Svære cruiseskip 

ankom havnen. Havneavgift 10 euro. Dro videre til Kyparissia og la oss i havn. I havnen var det bare 2 

restauranter og Hans nektet å gå opp i sentrum. Ble sinna og vi andre måtte føye oss. Dårlig mat og 

laber stemning. 



 

Tirsdag 19. september: Lang seilas til Pilos. Lunsjstopp med bading ved øya Proti. Arild svømte til 

lands og kikket på kirka og H og B svømte inn i en grotte hvor det var litt skummelt. Skyndtet oss ut 

igjen. Dro videre til Pilos og la oss ved kai. Middels stor by. Bjørg gikk oppover mot toppen med 

vakker utsikt. A og AM til til borgen og inspiserte byen. Sigøynere rigget seg til i biler langs kaien.  

Onsdag 20. september: Dro fra Pilos til Methoni. Bare en times seilas. Innseilingen til Methoni var 

flott med en lang borg. Her var det ikke brygge og vi måtte legge oss på svai.  



 

Dro på land og spiste god mat på hyggelig restaurant i solnedgangen. På natta blåste det opp og det 

var urolig. Hans la seg på dekk og sov. Måtte være en ekstra natt og vente på at vinden løyet. 

Torsdag 21. september: Etter en tur på land, kastet vi loss begynte tilbaketuren mot Parga. Dro mot 

Pilos 



igjen. I Pilos var det en kirkelig feiring denne helgen. Sigøynerne hadde rigget seg til med marked og 

solgte masse ting og tang. Vi la oss på andre siden av havna hvor vi hadde lagt et par dager før. Spiste 

nydelig mat på en restaurant med sjel. På hjemveien handlet jeg 3 dametruser og en herretruse hos 

en hyggelig sigøynerdame. Sytråd og dørmatte ble det også. En hyggelig fransk familie med 2 små 

barn kom og pratet med oss på brygga. De var på vei til Spania. 

Lørdag 23. september: Avgang Pilos. Lunsjet på samme sted som på nedoverturen ved Proti.  

Blåste litt mer nå. Dro videre til Kyparissia hvor Hans ble så sint. Denne gangen ble han med oppover 

til sentrum av byen. Letet etter en restaurant som var anbefalt på TripAdvisor. Fant den ikke. Ingen av 

mannfolka skjønte hva en «eksotisk drink» var, så da dro vi tilbake til båten. 

Søndag 24. september: Satte kursen mot Katakolon igjen. 7 timers motor/seil i skvalpete sjø. Arild 

vinner alt i backgammom, men denne kvelden tapte han både mot B og H. Bonden som vi møtte på 

nedovervei, kom tilbake og inviterte oss til handel i huset sitt. Etter anbefaling av mannen med de 

hvite tennene, dro vi opp i bakkene og fant huset hans. I tillegg til å selge frukt, grønnsaker, oliven og 

vin, leidde han ut rom. Disse kostet 2 euro inklusiv frokost pr rom! Kjøpte grønnsaker, rødvin og 

hvitvin, men fysjameg, denne vinen var virkelig ikke god! Koselig sted hvor mannen bodde med sine 

foreldre. 



Mandag 25. september: Tidlig avgang, ingen stopp og ankom Killini

 

etter ca 6 – 7 timer. Noen regndråper. Dette er havnen vi tok bussen fra da vi ankom med fly til 

Zakynthos. Trist sted, lukter. Arild vant BG.  

Tirsdag 26. september: Dro fra Killini tidlig morgen og kjørte for motor et par timer. Lunsjet på et 

idyllisk sted som het – husker ikke… Badet og spiste gresk salat og tsaziki. Dro videre med alle kluter 

til værs og gikk i havn i Astakon 

Her stod det en person med blå T-skjorte og veivet og vinket oss til kai. Vi la til og da viste det seg at 

denne personen hadde nok et syndrom, men han hadde skjønt at det var penger å tjene på å vinke 

folk i havn. Vi havnet midt mellom ferjekaien og fiskebåtene. Mannen fikk noen penger og så mistet 

han 5 euro i sjøen. Heldigvis greidde Arild å fiske de opp igjen og glad og fornøyd forsvant mannen. 

Noen tyskere kom senere og slo av en prat med oss og de hadde også blitt vinket inn av samme 

mannen. Morsomt. Spiste på restauranten like ved båten. 

Onsdag 27. september: Våknet på morgenen til full aktivitet i fiskehavna. Restauranteiere kom til 

fiskebåtene for å handle fisk. Arild tipset oss damene om en artig butikk opp i gata. Her fant vi ei 

skikkelig morsom dame som inviterte på kaffe og varer i butikken. Hun var kunster og malte på tre og 



steiner, lagde smykker og samle på gamle møbler. En gammel leksepult, fyllepenn og gamle bøker. 

Veldig morsomt. Handlet et par bilder og noen armbånd. Hun var skilt og gift på ny med en 15 år 

yngre mann fra Egypt. Hadde en lang historie å fortelle. Damen het Amalia og var 49 år.  

Dro videre med motorseiling. Lunsjet drivende langs øya Kalamata

 
nord for Kastos. La oss til kai i Mitikas. Ruslet en tur i byen. Det var et skikkelig død og livløst sted. 

Ikke mange restauranter åpne.  

Torsdag 28. september: Satte kursen mot Lefkas. Her skulle vi være heiagjeng for catamaranen til 

Anne Grete og Arvid som var med i årets regatta. Bjarne og Henny var også med. De var kledd i 

vikingkostymer og så skikkelig kule ut. Seilte inn til en 6. plass. På kvelden var det fest på den vanlige 

seilerklubben. Forferdelig bråkete musikk. Plutselig dukket det opp et omreisende band med folk 

som spilte trompet, sang, danset og sjonglerte. Aktørene var fra alle verdens kanter og reiste rundt i 

en seilbåt. Morsomt. Fint å møte gamle seilervenner igjen.  

Fredag 29. september: Siste etappe mot Parga. Da vi skulle dra opp dreggen og dra fra havna, viste 

det seg at det var ingen dregg i enden av ankeret! Dette måtte vel bety at det var enden på reisa! 

Ingen stopp underveis. Ankom Parga på kvelden og i Grekerbua ble vi tatt i mot av Jarle og Vigdis 

som hadde bodd i huset den siste uka.  

Snipp snapp snute så var denne seilturen ute ….. Flott tur! 



 

 


