
Rejs po Cykladach /morze Egejskie/ w dniach 06-21.07.2012r.  

70 godzin na morzu 373 Mm /mile morskie/. Jacht Typ Cycla-

des 50.5; długość 15,62m; zanurzenie 2m; wyporność 13,6t; 

pow. żagli 110m2. Jachtem IKAROS oraz dziesięcioma załogan-

tami dowodził Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej Ryszard 

Szczerban  

-06 piątek Warszawa Okęcie wylot do Aten via Frankfurt. 

-07 sobota Ateny -> autobus miejski-> marina Alamos drzem-

ka na jakimś jachcie, rano przenosiny na Ikarosa, zakupy 

w Carrefourze i wypływamy. Nocleg na kotwicy w Zatoce Po-

sejdona 

-08 niedziela Po śniadaniu płyniemy pontonem do brzegu. 

Zwiedzanie ruin świątyni Posejdona i w rejs do wyspy Kea. 

-09 poniedziałek Płyniemy do Ermoupolis na wyspie Syros, po 

drodze w zatoce w. Gyaros śniadanie i kąpiel. Cumujemy przy 

kei miejskiej. Wieczorem przejazd kolejką po ulicach miasta 

-10 wtorek Kierunek Mykonos. Marina 5 km od centrum, do 

którego udajemy się autobusem. Kręte uliczki starego miasta, 

wiatraki, nabrzeże z mnóstwem kafejek / Mykonoska Wenecja/. 

-11 środa Stajemy na cumach przy kei w mieście Naxos na 

wyspie Naxos, wieczorem zwiedzanie i kolacja w tawernie 

przy akompaniamencie lokalnej muzyki i tańców. 

-12 czwartek Zwiedzamy Bramę Ariadny, która jest pozostało-

ścią po rozpoczętej w prehistorii i nieukończonej /kryzys?/ bu-

dowie świątyni Apollina. Dopływamy do w. IOS /jos/ gdzie 

z Basią /kapitanową/ i Ryszardem/kapitanem/ wieczorkiem 

w trójkę jedziemy autobusem do miasteczka Chora /góra/ 

-13 piątek Dopływamy Archipelagu Santoryn i wpływamy do 

krateru /średnica 10 km/, powstałego po wybuchu wulkanu 

w 1626r. p.n.e. Zatrzymujemy się w centrum wulkanu przy 

kraterze - wyspa Nea Kameni. Cumujemy w marinie Vlihada 

na południu wyspy Thira. Wynajmujemy samochody 

i jedziemy 27km na północny kraniec wyspy oglądać w miej-

scowości Oia piękny zachód słońca. 

-14 sobota Z rana jedziemy samochodami zwiedzać miasto Fi-

ra - stolicę wyspy Thira. Po południu kierunek wyspa Folegan-

dros. Stajemy w zatoce na kotwicy; wieczór spędzamy w ta-

wernie na wyspie. 

-15 niedziela Rankiem wypływamy w kierunku wyspy Serifos. 

Po drodze zatrzymujemy w zatoce na południu wyspy Sifnos 

na kąpiel i śniadanie. Na Serifos cumujemy w Livadhi i po po-

łudniu, w kilkoro, jedziemy autobusem, zwiedzać miasto na 

wzgórzu. 

-16 poniedziałek Przy wietrznej pogodzie dopływamy do Hy-

dry. Załapujemy się na wolne miejsce przy kei, która jest czę-

sto zatłoczona i wtedy stoi się na kotwicy za portem. 



-17 wtorek Po śniadaniu przy wietrznej pogodzie żeglujemy 

na wyspę Poros, częściowo pod osłoną Peloponezu. 

-18 środa Rano z Poros udajemy się promem na półwysep Pe-

loponez, wynajmujemy 2 samochody i jedziemy do Myken 

zwiedzić odkopane przez H. Schlimana zabytki - grób Aga-

memnona i jego twierdzę. 

-19 czwartek Do południa pojechałem /autobusem/ zwiedzić 

cerkiew. Po obiedzie poprzez wody zatoki Sarońskiej płyniemy 

do Aten 

-20 piątek Odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnie-

rza, zwiedzanie Akropolu. Kolacja kończąca Rejs po Cykladach 

Kapitan wręcza wszystkim certyfikat potwierdzający odbycie 

rejsu. 

-21 sobota Wylot z Aten do Warszawy via Zurich  
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