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Mitika 
38°40,04’N 020°56,91’E
Mitika to typowa grecka miejscowość, bez tury-
stycznych atrakcji. Port jest doskonałym miej-
scem postoju, dla żeglarzy ceniących sobie ci-
szę, spokój i lokalny koloryt. Dopływając do por-
tu należy uważać na zatopiony (niedokończony) 
falochron leżący przed wejściem do portu. W sa-
mym porcie najlepiej zacumować do wewnętrz-
nej strony południowo-wschodniego falochronu, 
bowiem w głębi portu jest płytko. W mieście zna-
leźć można tawerny, kawiarnie i market. Woda 
jest dostępna na kei, a paliwo dowożone jest au-
tocysterną.  

Po lewej zatopiony falochronPo lewej zatopiony falochron

Wejście do portu MitikaWejście do portu Mitika Marina PrevezaMarina Preveza

Port MitikaPort Mitika

Wpływając do zatoki Amvrakikos, należy ko-
niecznie trzymać się wyznaczonego pławami 
toru wodnego (wejście: 38°55,9’N 020°43,66’E), 
gdyż poza nim jest płytko. Poza płyciznami, ko-
lejnym utrudnieniem przy wpływaniu do zatoki, 
są występujące tu prądy pływowe, osiągające 
prędkość nawet 3 węzłów. Kierunek prądu uza-
leżniony jest od kierunku wiatru. Największym 
portem i miastem zatoki jest Preveza. Poza 
Prevezą w zatoce znajduje się również mari-
na Cleopatra oraz kilka przechowalni jachtów 
(Preveza, Aktio, Margarona). Inne porty, w któ-
rych można zacumować, to Vonitsa, Amphilochia 
(Amfi lokhia) i Menidhion. Żeglując po wodach 
zatoki Amvrakikos, trzeba pamiętać, że jest 
ona płytka i nie do każdego portu da się wpły-
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nąć. Warto tu odwiedzić ruiny miasta Nikopolis 
(ok. 6 km na północ od Prevezy), założonego 
w 31 roku p.n.e. przez Oktawiana na pamiąt-
kę zwycięstwa nad Antoniuszem. Około 20 km 
od portu Menidhion leży miasto Arta, niegdyś 
Ambrakia – kolonia Koryntu, założone w 625 
roku p.n.e.

 Preveza 38°57,48’N 020°45,39’E  
Miasto Preveza leży u wejścia do zatoki Amvrakia. 
Port handlowy i jachtowy znajduje się po zachod-
niej stronie wejścia do zatoki. Wpływając do 
Prevezy, po prawej stronie wejścia do zatoki mija 
się mariny: Cleopatra, Preveza i Aktio. Preveza 
posiada dobre połączenie autobusowe z Atenami 


