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   HET LEVKAS ZEILPARADIJS  

In de Ionische Zee ligt ter hoogte van het westelijk deel van het vasteland van 
Griekenland het prachtige zeilgebied van Levkas. De zeilomstandigheden zijn er 
ideaal te noemen. Qua wind is het een goed beschut, de vele bergen en 
eilanden rondom geven goede bescherming tegen sterke wind. Net als in de 
rest van de Griekse wateren is ook hier geen sprake van getijden, sterke 
stromingen of eb- en vloedverschillen. In de zomermaanden komt de wind uit 
variabele richtingen maar soms waait er ook een wat hardere wind uit het 
noorden, de Meltemi. De zeilmogelijkheden zijn bijzonder gevarieerd want er is 
keuze uit vele eilanden met nog veel meer leuke haventjes en ankerbaaien. De 
watertemperatuur loopt in de zomer en het najaar op tot boven de 25º C. 

Rechtstreekse vluchten van Schiphol brengt je in ca 3 uur naar Levkas. Het 
vliegveld van Preveza ligt op ongeveer 30 minuten van de jachthaven.  

 

 

 

met dank aan Marius van Kempen † van Berend Botje Yachting en Helene Morner van Zeilnet. 
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Dag 1 zaterdag: Amsterdam – Levkasstad                                                     

 

Na aankomst op het vliegveld van Preveza (aanvlieghaven van Lefkas en gelegen op het 
vasteland) transfers naar de jachtenhaven in Lefkas stad.  (Levkas Marina Main Port). 
Inscheping aan boord. Spullen aan boord brengen en borrel en kennismaken in de Marina.  

 

 Levkas Eiland 

Naar vliegveld Preveza 
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Eerste avond in Levkas 

Nadat de spullen aan boord gebracht zijn, niet alles uitpakken. De volgende dag kunnen de 
schepen pas ingecheckt worden en dan moeten er allerlei zaken aan boord bekeken worden. 
Het is dan onhandig als er de bagage al uitgepakt is. In de marina zal een welkomstborrel 
gehouden worden en eerste uitleg over de komende avond en dag. Daarna gaan we eten in 
Levkas stad bij restaurant Lighthouse. Daarna kan je nog laat koffie op het plein drinken of uit 
kunt gaan in de diverse bars. 

De volgende ochtend is er eerst een ontbijt in hotel Ianos waar de briefing plaatsvindt. Na het 
ontbijt in de marina  kunnen boodschappen gedaan worden en zodra de schepen klaar zijn kan 
er ingecheckt worden. De schipper en co-schipper dienen aanwezig te zijn bij de incheck. 
Tijdstip hoor je ter plaatse van de verhuurder. De andere bemanningsleden doen de 
boodschappen voor de lunch in de winkel van de marina die op zondag open is en kunnen naar 
het centrum van het stadje Lefkas lopen dat op loopafstand van de haven. Shops, taverna’s, 
terrasjes in een ontspannen Griekse sfeer, kortom een leuke start van een mooie reis  

Elke dag is er een briefing door de flottieljeleider over route, weer, leuke stops onderweg, 
bijzonderheden over de aankomsthaven etc. Met kaart en pilot erbij en een lekkere frappé op 
een terras duurt zo’n briefing ca. 15 minuten. Uiteraard ook gelegenheid voor het stellen van 
nautische vragen. 

 

De marina van Levkas stad aan het 
Levkas kanaal. Onderaan de lange 
betonnen pier is het diesel station 
voor aftanken aan einde van de 
reis.  

De zeiljachten van MG Yachting 
waarmee we gaan varen liggen aan 
pier G of F. 

 

Kijk als je wegvaart ook even 
achterom, zodat als je na een 
week terugkomt de haven en 
het tankstation goed 
herkenbaar zijn. 

 

 

 

 

tankstation 

 

 

Levkas Main Port met nieuwe jachthaven 

Levkas Kanaal 
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Dag 2 zondag: Levkas stad    vertrek via het kanaal naar Vathi op Meganisi 

 

Via het kanaal van Levkas naar het ZZO. Dit kanaal is soms smal maar wel redelijk goed 
betond, binnen die tonnenlijn blijven en je hebt geen probleem.  
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Naar Vathi op het eiland Meganisi :    

Op weg naar Vathi kom je langs het eiland Skorpios, eens in handen van de familie Onassis. 
Jacqueline Kennedy heeft hier ook nog wat tijd doorgebracht. Het eiland is begin 2013 verkocht 
aan de dochter van een rijke Russische oliebaron.  Het is goed mogelijk in één van de baaien te 
ankeren en te lunchen en te zwemmen, het is echter streng verboden voet op land te zetten. 

Vlak bij Skorpios is een gevaarlijke ondiepte die in sommige jaren aangegeven is met een vlag 
van een flottielje bedrijf, maar soms ook niet. Let goed op, want er is geen officiële betonning 
die je waarschuwt voor de ondiepte.   Coördinaten :   38 ˚ 41’.07.12’’   N  /  20 ˚45’.32.51’’  O 
Aangezien de ondieptes niet duidelijk op de kaart staan, zijn de coördinaten bij benadering 
(Google Earth).                 

                             baai van Vathi waar we aanleggen. 

 

 

 

 

* 
Coördinaten 
ingang baai 
van Vathi: 
38 ˚ 40’13 N 
20 ˚ 46’33 O 
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hieronder volgt de beschrijving naar Vahti 

Vahti (op Meganisi)  

We leggen dan aan bij de kleine inham aan stuurboord direct na binnenvaren van de baai. 
Indien deze mogelijkheid bestaat, zal dit aan de hand van de kaart tijdens de eerste  briefing 
uitgelegd worden.  Zie de coördinaten op het kaartje op de vorige bladzijde.  

Als het niet mogelijk is in deze baai aan te leggen zal een klein stukje doorgevaren worden naar 
het dorpje Vahti. 

Meganisi is een eiland met enkele plaatsen 
verborgen in mooi baaien. 

Eén van deze is het kleine plaatsje Vathi 
gelegen in een diepe baai  op de 
noordkust.  De toegang tot de baai is niet 
makkelijk te herkennen en ook de huisjes 
zie je pas als je in de baai bent. 
Simpelweg de noordkust volgend kom je 
zonder problemen in de haven. 
Aanleggen aan de kade waar plek is en het 
anker goed intrekken in de bodem omdat 
er ’s nachts wel eens stevige valwinden 
kunnen voorkomen.  
Vathi is het dromerige en plezierige 
hoofdplaatsje van het eiland. De sfeer is 
relaxed en je kunt een aardige wandeling 
maken door de olijfgaarden aan de 
oostzijde van de baai. De 
inkoopmogelijkheden zijn er beperkt maar 
er zijn wel leuke taverna’s aan de 
waterkant. 

   dorp Vahti als we niet kunnen aanleggen aan het begin van de baai. 

Een wandeling naar heuvels wordt beloond met een prachtig uitzicht over de baai en het 
plaatsje. 

Vanuit de baai waar we aanleggen is het dorpje goed te bereiken door langs de weg te lopen. 
de afstand is ongeveer 1 ½ km 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag varen we naar het eiland Kastos en het plaatsje Kastos 

Meganisi met Port Vahti 
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twee mogelijke routes naar Kastos 

 

Kastos 

Afhankelijk van de wind kun je om de noord of zuid naar Kalamos haven. 
Let erop dat de noord route lang is en alleen met voldoende wind op tijd te varen is. 

De ankergrond bestaat uit zand, modder en zeegras en houd meestal goed. Wel checken!  
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Het kleine eilandje Kastos  (Zie kaartje boven). Er is maar een klein en heel charmant haventje. 
Tot voor kort was het eiland onbewoond 
en nu wonen er weer een mensen en 
zijn er huizen rond de baai gerenoveerd. 
Er zijn 2 taverna’s en de keuze aan 
boodschappen is in het kleine leuke 
winkeltje heel beperkt. 

Het haventje is van zee niet makkelijk te 
vinden. Pas dichtbij zie je een 
windmolen aan de zuidzijde van de 
haven. Behalve aan de kleine kademuur 
(niet veel plek) kun je ook voor anker 
liggen in de baai en aan de nieuwe kade 
daartegenover. De bodem bestaat uit 
modder en zeegras en houd goed als het 
anker door het zeegras is ingegraven. 
Goede beschutting tegen heersende 
winden. 

We gaan eten bij Christoph op de heuvel 
bij de molen. 

 

de volgende ochtend op weg naar Kioni. 

Op weg naar Kioni kunnen we langs (Nisos Atoko) One Mans island varen met One House baai :  

een mooie plaats om in de baai te lunchen ;  Coördinaten : 38 ˚ 29’ 01 N  /  20 ˚ 49’ 21 O 

 

* 
Coördinaten 
ingang baai 
van Kastos: 
38 ˚ 34’09 N 
20 ˚ 54’47 O 
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* Kioni 
Coördinaten 

van de ingang 
van de baai: 
38 ˚ 26’51 N 
20 ˚ 41’50 O 

 

Kioni op Ithaka 

Kioni is een mooi plaatsje dat als een amfitheater rond de baai is gebouwd. De lange kade biedt 
plaats aan de schepen. Vlak bij de kade kan het ondiep zijn, Wellicht is het aan te bevelen voor 
de grotere schepen met meer diepgang om in deze plaats met de boeg naar de kade af te 
meren. Vanaf zee is de baai te herkennen aan de 3 windmolens die gelegen zijn op de punt. 

Achter de strekdam is het water rustig om te ankeren. 

de ankergrond bestaat uit modder en zeegras 

 

    haven 
van Kioni 
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*Vasiliki 
Coordinaten 

van de ingang 
van de haven: 
38 ˚ 37’37’ N 
20 ˚ 36’21’ O 

Vasiliki op Levkas   

 

Vasiliki is een plezierig en relaxed plaatsje. Op de kade geven bomen de nodige schaduw en 
overal hangen visnetten te drogen. De baai gaat door voor een van de beste plaatsen in de 
Middellandse Zee voor windsurfers. Bij het aanvaren van de baai moet dan ook gelet worden op 
stevige windvlagen vanaf de hellingen, vooral in de namiddag. De beste plek in Vasiliki haven 
om af te meren is de west-of zuidkade. Er zijn plekken in deze haven die door verzanding 
minder dan 2 meter diep zijn! Kans op windvlagen ook in de beschutting van de haven. Meestal 
gaan deze valwinden in de loop van de avond liggen. De ankerbodem is modderig met goed 
houvast. Wel checken zoals altijd bij het ankeren! 

 

Soms overnacht de ferry langszij aan de grote zuidelijke kade en is er voor ons minder ruimte 
ter plekke. Dit wordt dan opschuiven en stapelen. 

Vasiliki haven 
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Eventuele extra lunch ankerstop Fiskardo: (10 mijl van Vasiliki) 

Aardig is een ankerstop te maken in Fiskardo, het mondaine en levendige haventje op 
Cephalonia. Ruige bergen met Mount Nero als hoogste (1600 meter) en met sparren bedekte 
groene valleien zijn kenmerkend voor het eiland Kefalonia. Op de noordpunt ligt het dorpje 
Fiskardo. Dit plaatsje is door de plaatselijke bevolking omgetoverd tot een schitterend kleurrijk 
geheel waarin elk pand zijn eigen typische kleur heeft. Dit met vele winkeltjes en uitstekende 
taverna's maken Fiskardo de moeite van een bezoek zeker waard. Het eiland heeft een aantal 
historische bezienswaardigheden en een deel daarvan worden genoemd in Homerus. Er wordt 
een uitstekende lokale wijn (Italiaanse invloed) geproduceerd.  Coördinaten Fiskardo ingang 
van de baai :  38 ˚ 27’ 32  N  /  20 ˚ 34’ 49  O   

Het verkennen van de baai vanaf zee is ietwat lastig. Wat villa’s aan de noordzijde van de 
toegangsbaai zijn opvallend en dichterbij de nieuwe vuurtoren en oude Ventiaanse vuurtoren. 
Mocht het kleine haventje vol zijn dan is er aan de noordzijde voldoende plek om te ankeren 
met een lange lijn naar de wal.  

 

 

Als je rechtstreeks van Vasiliki naar Sivota vaart, kom je de prachtige baai Agiofili tegen met 
een mooi strand. Bij weinig golven en wind kan je daar ankeren, maar let op er zijn rotsen 
onder water. Ankeren alleen geschikt bij erg rustig weer. Wel mooi om er langs te varen.   

Coordinaten Agiofili baai :    38 ˚ 36’ 17   N   /   20 ˚ 36’ 44   O   

Fiskardo haven 
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Sivota 

Sivota, aan de zuidoostkust is een prachtige natuurlijke haven en ligt verscholen in een diepe 
door bossen omringde baai. Het aanvaren is zonder problemen, wel is van een afstand de 
ingang niet duidelijk te zien. Dichterbij verschijnen huizen op de westelijke helling van de 
toegang tot de baai. Pas als je de scherpe bocht naar bakboord indraait wordt het dorpje 
zichtbaar.  
De ankergrond bestaat uit modder en zeegras en als het anker eenmaal door het gras is 
heengedrongen is de ankergrond betrouwbaar. Beschutting voor de wind is rondom maar er 
kunnen valwinden voorkomen. Je kunt de boot direct vastmaken aan een van de terrassen en 
er wordt ’s avonds prima verse vis of kreeft geserveerd.  
Slenter langs de boten aan de boulevard of ga lekker zwemmen bij een van de kleine strandjes 
in de baai. 
Op de kade is water verkrijgbaar uit een waterautomaat en proviand inslaan kan in enkele 
kleine supermarktjes   

 

De ruime en makkelijk aan te varen baai van Sivota.      

*Sivota 
Coördinaten 

van de ingang 
van de baai: 
38̊  36’57 N 
20˚ 41’22 O 
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Terug naar Levkas Marina 

 

 

 

* 
Coordinaten van 

begin van de 
betonning van het 

kanaal: 
38 ˚ 47’39 N 
20 ˚ 43’36 O 
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Dag 7 vrijdag: Sivota  - Levkas  

De laatste zeildag in een prachtig gebied met onderweg gelegenheid (bijvoorbeeld in de straat 
van Meganisi of de baaien bij Nisis Skorpios of het kleinere Nisis Skorpidhi om nog een keer van 
boord te duiken in het heldere zeewater.  

Het eiland Skorpios is privé bezit en daar mag nergens aan land gegaan worden. 

Het kanaal van Levkas is goed betond.    

Diesel aftanken (gaat supersnel) aan de kop van de grote zuidpier in Levkas marina en daarna 
afmeren aan dezelfde pier als bij vertrek. Bij aflandige wind of windstilte bij aftanken even met 
kont aanleggen op 2 landvasten en zonder anker te gooien, niet langszij dus.  

Lefkas-stad heeft absoluut voldoende vertier om een mooie laatste avond door te brengen. Er 
zijn talloze winkeltjes, boutieks, barretjes, taverna’s en in de marina zelf kun je ook prima 
terecht voor een laatst Grieks afzakkertje.  

 

Dag 8 zaterdag: Lefkas – Amsterdam 

Na het opstaan en ontbijt kan je in de middag een brommer of auto huren. Voor een brommer 
is een autorijbewijs voldoende. 

 
Afscheid van schip, zon en zee. De terugreis naar Amsterdam vangt aan met transfers van ca 
20 minuten naar het vliegveld van Preveza.   

 

© Berend Botje Yachting…. Zeilnet 2007-2013 
Papierwinkel VOF,  aangepast 2015 

 
 
 
 
 

Wij wensen u een goede vaart en veel zeilplezier ! 
 

Met dank aan : 

Zeilnet (voorheen Berend Botje Yachting) 

Paterspoel 20, 1121 PH Landsmeer , 020-622 38 97 , 06-221 311 36 

E mail: info@zeilnet.nl     website:  www.zeilnet.nl 

 

bewerkt door Ron Versteeg Papierwinkel VOF  2015 

 

 


