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       Julspecial                   från Prima Donna 



Hej på Er Alla                                                                                               Billdal den 14 december 

Ett år går fort. Snart har vi alla en ny jul- och nyårshelg framför oss. Släkt och vänner får 
besök. Tomten får bråda dagar att dela ut klappar till alla små och stora barn. Vi fyller våra 
magar med mycken god mat. Däremellan får vi alla en skön avkoppling från allt vardagligt. 

Prima Donna har kommit till vintervila i Marmaris och längtar givetvis redan efter sin 
besättning. Hon får tåla sig till april nästa år.  

Seglingsåret blev, sett i efterhand, helt OK . Planerna blev omkullkastade av nya regler för 
förlängt Visa. Istället blev vi “hänvisade” till att segla i Grekland ett par månader. Det vi 
oroade oss för, i onödan, var att behöva segla omkring under de “värsta” meltemimånaderna 
Juli - Septembrer. Det blev ganska många lugna perioder där vinden ibland uteblev helt. 

Seglingsområdet har omfattat Dodekaneserna med Samos i norr till Tilos i söder. Många fina 
öar i sakta tempo. Några rundade vi ett par varv. Som längst norrut tog vi oss till Kusadasi. 
Här checkade vi ut ur Turkiet och gick söderut igen. 

Flera av öarna hade vi besökt på vår väg  till Turkiet 2012. Vi hade ett par månader på oss att 
se oss om på de nya öarna. Det har varit skönt att inte stressa. Mycket ankarliggande med 
härliga bad. Vattnets temperatur var något lägre än vid Turkiet södra kust. 

Pathmos var som vanligt blåsigt, med jobbig tid vid norra kajen. Här blåser meltemin snett 
för ifrån, som gör att ankare och landförtöjning har det jobbigt. Ankare släpper ibland och 
man blir lite skrajsen när nyanlända försöker lägga sitt ankare, utan tanke på att det blir 
korsande. Vi tycker ändå att Pathmos är en trevlig ö att besöka.  

Trots rådande ekonomi verkar grekerna ute i övärlden ändå försöka att hålla modet uppe 
inför turisterna. Ibland ser vi att hamnmyndigheterna struntar i att ta upp den ringa 
avgiften. “PortPolis” har fått andra mer betungande uppgifter att ombesörja.  

Grekland har blivit hårt belastat av flyktingströmmarna från Turkiet. Vi såg hur människor 
kom in från “räddningsbåtar” och placerades på uppsamlingsställen på de större öarna. På 
bl.a. Leros hämtades de sedan för vidare färd mot Aten på de stora färjorna.  

På flera öar såg vi rester av gummibåtar och bilringar utefter stränderna. En morgon när vi 
lämnade ankarplatsen, hade två gummibåtar med människor anlänt under natten till två 
närliggande vikar. På öarna söder om Kos “försvann” detta. Niseros och Tilos såg ut som de 
alltid har gjort. Niseros var en positiv bekantskap med sin spännande natur och miljö. 

Från Tilos gick vi direkt till den fina viken på Symi där det berömda klostret Panormitis ligger. 
Symi blev vårt sista stopp i Dodekaneserna. Vi återvände in i Turkiet via Datcha. Därifrån gick  
vi tillbaka ”hem” till Marmaris för ännu en vinter.  

På återseende 
Lisbeth, Hans o Prima Donna i “vinteride” 



Prima Donna fick ta den stora kranen upp 
på det torra. Allting såg bra ut undertill. 





Till våren kommer vi att ha ett “nytt” 
teakdäck.  



Vi hade sköna dagar hos Kapten Kostas på norra Kalymnos 

Återblick på några av årets “pärlor” ........ 



Detta blev vår favorit på Kalymnos, en taverna med fantastiska människor 



Ovan   Den vackra ön Telendos utanför Kalymnos    
Nedan   Mot botten av vulkankratern på Niseros 



Ovan  Kusadasi “nightwalk” 
Nedan  Arki, Nikolas taverna i kvällens sista strålar 



Symi,  Kvällar att minnas 



Många antika upplevelser, Didyma, Efesos, museet på Kalymnos m.fl 





God Jul och Gott Nytt År 


önskar


Prima Donna /Lisbeth o Hans 

Det blir stora röda granatäpplen till hösten 




