
Familiesejlads  
i Grækenland

– indbydende 
azurblåt vand,  
varme, klipper 

& familietid

Med få ingredienser kan man lave en græsk salat og 
servere den i cockpittet sammen med et køligt glas 
hvidvin ovenpå dagens sejlads. Det er et hit.
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Grækenland består af mere 
end 2500 øer, og mange af 
dem ligger med en relativ  
kort distance imellem –  
så det er nemt at foretage  
sejlads fra ø til ø, der også  
er kendt som ø-hop. 

fa m il ie se j l a ds  i  gr æ k en l a n d
F e r i e t i d

Der er en grund til, at vores familie med 
to voksne og tre børn bliver ved med at 
vende tilbage til Grækenland for at sejle. 

De græske kyster og havet byder på fantastiske 
oplevelser og muligheder. Fra søsiden oplever 
man ofte landet på en helt anden måde end ved 
at rejse fra by til by på landsiden. 

En ferie til søs indeholder oplevelser for både 
store og små, og måske er det derfor, at denne  
ferieform er et hit i vores familie. Ungerne møder  
oftest andre børn, når vi ankrer op i en lille bugt 
eller ligger i havn. Så leger de og udforsker om-
rådet, bådene og havet. 

Vi voksne kan glædes over naturen, hinandens 
selskab og bare det at være væk fra hverdagen. 
Man får tid til hinanden som familie,  når man 
vælger at sejle på ferie sammen. At temperaturen  
er over 25 grader, og solen skinner er bare et plus 
i vores verden.

ALLE DE MANGE SPØRGSMÅL
For mange kan det være et stort skridt at sejle 
i ukendt farvand og tilmed i udlandet, hvor alt  
er anderledes. Spørgsmål som kan vi klare det?  
Er vi dygtige nok? Hvad kan vi forvente os af  

ferien til søs i udlandet? Spørgsmålene er mange,  
og det afholder nok den del fra at kaste sig ud i  
eventyret. Det er synd, for mange af dem kan  
besvares relativt enkelt. Ønsker man at leje  
en båd, f.eks. i Grækenland, kræves det som  
minimum at skipper har duelighedsbevis, VHF-
certifikat og sejlererfaring. 

Det er også muligt at leje båd med en lokal-
kendt skipper, hvis man ikke ønsker at stå med 
ansvaret, men blot nyde ferien og slappe af – 
konceptet hedder crewed charter. 

En af fordelene ved at leje båd med en  
erfaren skipper er, at han kender området og ved, 
hvor man kan opleve springende delfiner, den  
perfekte solnedgang, en hyggelig taverna eller 
en by med lidt natteliv.

Selvom det er muligt at leje båden direkte i 
Grækenland, så anbefales det at bruge et dansk 
rejsebureau. Vi har flere gange med stor til-
fredshed brugt Seatravel, der har stor erfaring 
med bådudlejning i hele verden, og firmaet er 
medlem af Rejsegarantifonden. Ydermere ved 
medarbejderne meget om farvandene og lokale  
forhold, så spørg gerne. De kan svare på mange  
af jeres spørgsmål. 
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HAVNEPENGENE PÅ BUDGETTET
Det bliver ikke havnepengene, der kommer til at 
sprænge feriebudgettet for jer, hvis I vælger at 
sejle i Grækenland. I mange mindre havne, har 
vi oplevet, at der ikke bliver opkrævet havne- 
penge. I lidt større og mere velfungerende havne  
ligger havnepengene typisk på 3-12 euro per døgn. 
I de mindre havne er der oftest ikke landstrøm, 
måske findes der el-standere, men de virker  
ikke, og det er helt normalt i Grækenland. 

Man lærer hurtigt at være økonomisk med 
den strøm, som bådens batterier og eventuelle  
solpaneler kan levere. Flere normale havne- 
faciliteter kan være sparsomme, men det er også 
lidt af charmen ved Grækenland. Man lærer at 
værdsætte det, der fungerer, og trække på smile-
båndet over det, som ikke gør.

Det fleste steder fortøjes med hækken mod  
kajkanten og ankeret ude i havnen. Det kan kræve  
lidt øvelse, men ofte er der hjælp at hente  
fra de øvrige bådes besætninger med agter- 
fortøjningerne. Det kan være en god idé ikke  
at komme for sent i havn, hvis man sejler i  
højsæsonen. 

Der kan udspille sig lettere  
kaotiske tilstand, når flere både  
forsøger at kaste anker og  
bakke ind mod havnekajen.  
Ideelt er det, hvis det er muligt 
at øve denne form for fortøjning hjemmefra, så 
I ikke er helt uforberedt. Vores allerførste forsøg 
blev foretaget i tusmørke, og det var ikke specielt  
kønt. Heldigvis gør øvelse mester, og man kan 
blive helt høj af en god til- eller fralægning.

Ønsker man mere fred og ro, er det tilladt at 
kaste anker ved stort set alle bugter og øer. Med 
en oppustelig gummibåd og påhængsmotor er 
det nemt at komme i land og udforske eller hente 
nye forsyninger. I vores familie er det helt klart 
favoritten at ankre op i naturen, hvor man kan 
bade, nyde solnedgangen og kigge på stjernerne 
efterfølgende.

HVAD KOSTER DET?
Prisen på at leje båd varierer efter størrelse, 
hvor gammel båden er og hvilken periode. Med  
fordel kan man fylde bådens sengepladser op,  

eller leje en båd, der passer til antallet af  
familiens medlemmer. Eksempelvis kan en Sun 
Odyssey 36i lejes for cirka 10.500 kroner i en  
uge i skolernes sommerferie. Der er plads til  
seks personer om bord, så det giver en pris per 
person på 1750 kroner. 

Flybilletter kan med fordel købes i god tid,  
og sejlerferien kan kombineres med en lille  
storbysferie i Athen, hvor man kan se Akropolis,  
gå en tur i Plaka området og besøge det arkæo-
logiske nationalmuseum. Dette er en oplevelse, 
hvis man er interesset i den antikke kultur – her 
er alt fra smykker, våben, søjler til vaser.

Uden mad og drikke dur helten jo som  
bekendt ikke. Provianter således, at I kan klare 
jer det første par døgn. Det er oftest dyrere at 
proviantere fra supermarkederne nær marinaen  
i Athen. 

En del af supermarkederne tilbyder at levere 
direkte ved havnekajen, og det kan være en for-
del at  gøre brug af denne ordning til tunge varer  
som drikkevarer og vandmeloner. Mange steder 
udenfor Athen er det muligt at købe lokale varer – 

feta, oliven, vin, honning, græsk  
yoghurt, naturligt modne frug-
ter og grøntsager, og det er  
billigt. En hjemmelavet græsk 
salat smager nærmest bedre, 
når den nydes liggende for svaj  

i en lille bugt. Vi holder meget af at veksle mellem  
at spise ude og hjemme, og der kan igen spares 
lidt på feriebudgettet, når ikke alle måltider skal 
spises på restaurant.

EVENTYRET VENTER
Oplevelserne står i kø, og de venter bare på at 
blive opdaget, nydt og gemt til gode ferieminder. 
En sejlerferie i udlandet er bare speciel. På nogle 
punkter mere udfordrende, men det er bestemt 
overkommelige udfordringer. Til gengæld er der 
masser af tid til at være sammen som familie, 
og det er jo nok i virkeligheden det, det handler 
mest om, når man har ferie.

Grækenland byder på utroligt mange øer og 
bugter, hvilket gør, at man aldrig bliver færdig  
med at sejle her – så måske ses vi dernede i en 
lille bugt liggende for svaj.

fa m il ie se j l a ds  i  gr æ k en l a n d
F e r i e t i d

Ønsker man mere fred 
og ro, så er det tilladt at 
kaste anker ved stort set 

alle bugter og øer. 

Familiens yngste får sig en lur i 
cockpittet. Husk det handler om 
oplevelser og ikke antal sejlet sømil.

Gummibåden bruges blandt andet til 
at hente forsyninger, når vi ankrer op 
i stille bugter. Her er vi på vej ind til 
Portoheli på Peleponnes.

Vi elsker at ankre op i små bugter, 
hvor der er stille og roligt. Ønsker man 
mere liv, kan man ligge i havn.

Der findes masser af butikker med frugt og grønt, som er meget 
billigt i Grækenland – og det smager bedre, da det er naturligt 
modnet. Så bare køb vandmeloner, nektariner, æbler, tomater, 
agurk og så videre. Og det smager fantastisk.
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Tips til en god tur
 ʉ Vælg det sejladsområde, der passer til jeres erfaringsniveau, når I lejer båden. Generelt er 

vestsiden af Grækenland mere vindstille. Der er mere vind i sejlene mod øst. Ønsker man 
fuld styrke, så kan sejlads i Kykladerne anbefales. I juli og august kan der være stærk vind 
– den såkaldte Melteminen, der blæser fra maj til oktober, men den er kraftigst midt på  
sommeren. Den kan godt skabe uroligt hav.

 ʉ Det skal være sjovt for alle i familien, og det er det ikke, hvis far og mor stresser over  
udfordrende forhold hele tiden. Sejl med passende mængde sejldug oppe eller alternativt 
brug motoren til at komme frem.

 ʉ Tænk over, hvor meget bagage I behøver. Ofte bruger man ikke så meget tøj, som man tror. 
Det er dog vigtigt at have badetøj, solbriller og rigeligt solcreme med. Pak i bløde tasker, der 
nemt kan stuves af vejen om bord. Hardcase kufferter er bare upraktiske om bord. 

 ʉ Det kan være meget varmt, når man ankrer op, og for at skabe luftcirkulation i båden, kan 
det være en idé at købe en (eller flere) Wind Scoop. Sejlet sender luft gennem eksempelvis 
fordækslugen, så der opnås en afkølende effekt gennem båden. Perfekt til de varme nætter. 

 ʉ Det handler ikke om, hvor langt I kan nå at sejle. Studer hjemmefra en given rute, men vær 
åben overfor nye muligheder og ruter. Sørg for at børnene også får lidt medbestemmelse – 
det højner deres humør, hvis man er lydhør overfor, hvor et givent sted er godt, eller hvorfor 
man skal tilbage til et bestemt ishus.

 ʉ Rod Heikells Pilot Guide kan varmt anbefales til at få et overblik over havne og ankersteder 
i Grækenland. Oftest findes bogen i udlejningsbåde – dog har vi oplevet i forskellige udgaver 
og nogle meget slidte. Vi har investeret i vores egen udgave.

fa m il ie se j l a ds  i  gr æ k en l a n d
F e r i e  t i d

Vi lejede båd gennem danske Seatravel, der blandt andet 
bruger Kavas, der er et familieejet firma med mange års 
erfaring og både i mange forskellige størrelser.
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Uanset 
hvor godt  
vi skriver, 
fraskriver
vi os ikke 
ansvaret.
Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fleresider.dk
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