
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ
ΣΤΙΣ Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ για 8 άτομα
με καπετάνιo (skipper)

7 διανυκτερεύσεις
22 προορισμοί
8 νησιά

Το κόστος ανά άτομο ξεκινάει από
469 € την εβδομάδα ή 67 € την ημέρα

ANKEREVA SAILING
M.C.P.Y.

•Σάββατο: Αναχώρηση για το λιμάνι του Βόλου (άφιξη στις 10 π.μ.). (12.2 ΝΜ ). - 1:45 h

Συνολική απόσταση: 175  Χρόνος ταξιδιού: 25   με μέση ταχύτητα 7nm. :00 h .0 kn.

.

http://volos-sailing.com

ankereva.sailing@gmail.com

https://www.facebook.com/Ankereva

+306932613189

https://goo.gl/maps/Lz1BBGAD6iF2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
δυνατότητα μετατροπής των δύο μπροστινών καμπίνων σε μια ( 1 ) Master Cabin
με δύο τουαλέτες και δύο μπάνια για άνετες διακοπές έξι ( 6 ) ατόμων

Το σημείο αναχώρησης βρίσκεται
70 μ. πριν την είσοδο του επιβατικού
σταθμού στο λιμάνι του Βόλου

•Σάββατο: Αναχώρηση στις 5μ.μ. από Βόλο για διανυκτέρευση στις Κόττες . Φαγητό ( )1
στην ψαροταβέρνα, φρέσκα ψάρια και καραβιδομακαρονάδα.  (18 NM - 2:35 h).

•Κυριακή: Αναχώρηση το πρωί, πρώτη στάση στο νησί Τρίκερι για ξενάγηση στο μονα-
στήρι και τσίπουρο στις δύο ταβέρνες, δεύτερη στάση στις Κουκουναριές και διανυκτέρευ- 
ση στη Σκιάθο .  ( ) (33 NM - 4:45 h).2

•Δευτέρα: Ξενάγηση στο σπίτι του Παπαδιαμάντη και αναχώρηση για τη Χώρα Σκοπέλου ( )3
με ενδιάμεσους σταθμούς: Καστάνη ( Σπηλιά της Φώκιας (Δασιά), Πάνορμοmama mia),  
και Στάφυλο. (24.5 NM - 3:30 h).

•Τρίτη: Αναχώρηση με προορισμούς το Κοκκινόκαστρο, το ναυάγιο της Περιστέρας και
 ( ) τη Στενή Βάλα. Επιστροφή στο Πατητήρι Αλονήσσου για διανυκτέρευση. Προαιρετική4

  - 2:20 hμετάβαση στη γραφική χώρα Αλονήσσου με τα πόδια, ταξί ή λεωφορείο. (16.2 ΝΜ )

•Τετάρτη: Επιστροφή με προορισμό (διανυκτέρευση) το Νέο κλήμα  ή το Λουτράκι  ( ) ( )5 5
Σκοπέλου, με ανδιάμεση στάση στο Λιμνωνάρι. Το βράδυ προαιρετική μετάβαση στη γρα -

   - 2:40 h .φική Γλώσσα. (18.8 ΝΜ )

•Πέμπτη: Επιστροφή με στάσεις στην Τσουγκρία (Σκιάθου), το Ποντηκονήσι (Εύβοιας) και
διανυκτέρευση στους Ωραιούς Εύβοιας. Φαγητό στις παραδοσιακές ψησταριές (ψητό,( ) 6
κοκορέτσι, γύρος κλπ.) ή στις ψαροταβέρνες (θαλλασινά και ψιλό ψάρι) με κατάληξη στα 
μπαράκια της περιοχής. (31.1 ΝΜ ). - 4:30 h

•Παρασκευή: Αναχώρηση με προορισμό τη Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) με ενδιάμεσους( ) 7
 - 3:05 hσταθμούς στην Αγία Κυριακή ή το Πηγάδι Πτελεού. (21.5 ΝΜ ).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας



Τιμοκατάλογος 2020
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3.750,00 €

4.200,00 €

5.010,00 €

5.910,00 €

6.900,00 €

7.992,00 €

6.900,00 €

6.360,00 €

5.100,00 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν: Ενοικίαση του σκάφους, καπετάνιο (skipper), καύσιμα, καθαρισμό
και προετοιμασία του σκάφους, καθώς και σεντόνια, μαξιλαροθήκες και πετσέτες για 8 άτομα

άτομο ανά
εβδομάδα

469,00 €

525,00 €

626,00 €
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638,00 €
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Τα δύο ηλεκτρικά πτυσ-
σόμενα τραπέζια του
cockpit μετατρέπονται
εύκολα σε δύο αναπαυ-
τικά κρεβάτια για 4 άτομα
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jib and asymmetric spinnaker,

optimal for
jib

Spinnaker 60°  

90°  

120°  

1
5
0
°  

9.3  kn

9.5 kn

8.4 kn

8.7  kn

7.5 kn

op
tim

um
 u

pw
in

d 
an

gl
e

43
°

Measuring the performance of the HANSE 508 with 

the velocity predicition program VPP produces 

stunning figures. This yacht sets benchmarks in 

transforming the energy of the wind into sailing 

speed with utmost efficiency.

VPP SAIL PERFORMANCE

Οι 4 τουαλέτες - μπάνια
παρέχουν ανεξαρτησία
και στις τέσσερεις καμπί-
νες των επιβατών

Τα μαξιλάρια στο cock-
pit και το deck παρέ-
χουν άφθονο χώρο για
ανάπαυση και στους 8
επιβάτες. Τα μαξιλάρια
του deck (δεξιά) εξυπη-
ρετούν 2 με 3 άτομα

Το πολύ ευρύχωρο σα-
λόνι σε συνδυασμό με
τον κλιματισμό, εξυπη-
ρετεί όλους τους επιβά-
τες σε ακραίες καιρικές
συνθήκες (κρύο ή καύ-
σωνα)

Το ηλεκτρικά πτυσσόμενο
τραπέζι μετατρέπει το σα-
λόνι σε χώρο ανάπαυσης
ή και ύπνου. Ο κρυφός φω-
τισμός του δαπέδου κάνει
άνετη τη μετακίνηση τη νυ-
χτα χωρίς να ενοχλούνται
οι υπόλοιποι

Extras:
• Air Condition
• Θέρμανση πετρελαίου
• Water maker (160 L/h)
• Γεννήτρια (8 kW)
• Teak Deck
• Μαξιλάρια ξαπλώστρες
• Extra δεξαμενή νερού
  (810 L συνολικά)

Κατόπιν παραγγελίας:
• Τοποθέτηση διχτιού ασφα-
  λείας για παιδιά (100 €)
• Πάρκινγκ αυτοκινήτου
  στο Βόλο (20 €/εβδομάδα)
• Παροχή SUP (100 €)

H Planaria είναι ένα γρή-
γορο Ιστοφόρο που ταξι-
δεύει άνετα “κόντρα στον
καιρό”. Στο πολικό διά-
γραμμα απόδοσης με τον
standard εξοπλισμό Ιστιο-
φορίας παρατηρούμε οτι
στα όρτσα ταξιδεύει με

ο7.5 kn και σε γωνία 43
(VMG = 5.53 kn) όταν ο
πραγματικός άνεμος είναι
14kn (4 bf) ενώ ο φαινό-
μενος άνεμος είναι 20.1 kn
Με τις ίδιες συνθήκες στην
πλαγιοδρομία επιτυγχάνει
ταχύτητα 9.3 kn

Η επιλογή της διάταξης 4 καμπίνες / 4 τουαλέτες έγινε για να εξυπηρετούνται ζευγάρια ή
παρέες που επιθυμούν ανεξάρτητους χώρους υγιεινής. Η 5η καμπίνα (του skipper) στην
πλώρη έχει τελείως ανεξάρτητη πρόσβαση και δική της τουαλέτα και μπάνιο

αρχική τιμή
εβδομάδας

4.000,00 €

4.500,00 €

5.400,00 €

6.400,00 €

7.500,00 €

8.800,00 €

7.500,00 €

6.900,00 €

5.500,00 €

• για να κλείσετε την εβδομάδα της επιλογής σας απαιτείται προκαταβολή του 50%
• τηλεφωνήστε για διαθεσιμότητα
• για κρατήσεις μέχρι και την  ισχύουν οι τιμές προσφοράς31η Ιανουαρίου 2020

Οι δύο καμπίνες της πλώρης (δεξιά) μπορούν να ενωθούν δίνοντας μια καμπίνα Σουίτα
με δύο τουαλέτες και δύο μπάνια για άνετες διακοπές των έξι (6) ατόμων


