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Βάρκιζα Αττικθς 37°48′56″N 23°47′59″E

Varkiza Αttica 37°48′56″N 23°47′59″E

Θ Βάρκιζα, είναι ςυνοικία τθσ Βάρθσ τθσ περιφζρειασ Αττικισ. Το 1968
μετονομάςτθκε ςε Αλίανθο, αλλά θ παλαιότερθ ονομαςία (Βάρκιηα)
χρθςιμοποιείται ακόμθ. Ανικει διοικθτικά ςτον διμο Βάρθσ - Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ. Είναι παρακαλάςςιοσ οικιςμόσ τθσ Αττικισ και βρίςκεται 25
χιλιόμετρα νότια του κζντρου τθσ Ακινασ. Είναι χτιςμζνθ ςτα παράλια του
Σαρωνικοφ και αποτελεί διάςθμο τουριςτικό κζρετρο.

Varkiza, is a district of Vari in the Attica region. In 1968 it was renamed Alianthos,
but the oldest name (Varkiza) is still in use. It belongs administratively to the
municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni. It is a seaside settlement of Attica and
is located 25 km south of the center of Athens. It is built on the Saronian coast
and is a famous tourist resort. The location of the settlement is one of the most
expensive areas in Greece.

Απζχει περίπου δφο χιλιόμετρα νότια τθσ Βάρθσ και 22 χλμ νότια τθσ Ακινασ.
Συνδζεται με το διεκνζσ αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ και τθσ Αττικισ Οδοφ
μζςω τθσ λεωφόρου Βάρθσ - Κορωπίου και ςυνδζεται το κζντρο τθσ Ακινασ με
τθ λεωφόρο Ροςειδώνοσ (ΕΟ 91). Ραλαιότερα θ περιοχι καλφπτονταν από
δαςώδεισ εκτάςεισ από πεφκα και ελαιώνεσ, ενώ θ Βάρκιηα ιταν αλιευτικόσ
οικιςμόσ. Μετά τθν δεκαετία του 1960, θ περιοχι αναπτφχκθκε οικιςτικά και
ενςωματώκθκε αργότερα ςτθν ςθμερινι πόλθ τθσ Βάρθσ. Θ περιοχι ζγινε
ευρφτερα γνωςτι το 1945 ωσ θ τοποκεςία ςτθν οποία ςυνάφκθκε μεταπολεμικά
θ Συμφωνία τθσ Βάρκιηασ.

It is about two kilometers south of Vari and 22 kilometers south of Athens. It
connects to Eleftherios Venizelos International Airport and Attiki Odos via Varis Koropi Avenue and connects the center of Athens with Poseidonos Avenue (E 91).
Previously the area was covered by pines and olive oil trees, while Varkiza was a
fishing settlement.

Θ Βάρκιηα υπιρξε αρχικά παρακεριςτικι περιοχι ςτθν οποία ςταδιακά
αναπτφχκθκαν και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ενώ πλζον αποτελεί βαςικό μζροσ τθσ
Ακθναϊκισ ιβιζρασ.

After the 1960s, the area was developed and later incorporated into the presentday town of Vari. The region became more widely known in 1945 as the site
where the “Varkiza Agreement” was concluded after the war.
Varkiza was originally a holiday area in which hotel units were gradually
developed and is now a key part of the Athenian Riviera.
In recent decades Varkiza has evolved into one of the most expensive areas of the
southern suburbs of Attica.

Οι πιο γνωςτι και οργανωμζνθ παραλία τθσ Βάρκιηασ με χρυςι αμμουδιά και
ρθχά νερά κεωρείται θ πλαη Varkiza Resort Yabanaki μζςα ςτθν οποία υπάρχουν
μεταξφ άλλων, Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, Χώροι ςτάκμευςθσ, Χώροι εςτίαςθσ,
Υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ, Κλαμπ, Δοκιμαςτιρια, και Ναυτακλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ όπωσ ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας.

The most famous and organized beach of Varkiza with golden sand and shallow
water is the beach of Varkiza Resort Yabanaki, which includes, among other
things, Sports facilities, Parking spaces, Catering facilities, Health facilities, Clubs,
Testers, and Nautical sports facilities such as Nautical Athletic Club of VarisVarkizas.

Ρζρα από τθν Ρλαη θ Βάρκιηα ζχει και άλλεσ ωραίεσ παραλίεσ οι οποίεσ όμωσ
είναι μθ οργανωμζνεσ όπωσ οι Αλκυονίδεσ – Κανάρια, Θ Ανατολικι παραλία,
Ραραλία Island, τα Λιμανάκια και οι Σπθλιζσ κάτω από το Ribas ενώ διακζτει και
ζνα πάρα πολφ ωραίο Λιμάνι όπου οι κάτοικοι το καλοκαίρι κάνουν τθν βόλτα
τουσ.

Apart from the beach, Varkiza also has other beautiful beaches, but they are not
organized like Alkyonides - Canaries, East Beach, Island Beach, Limanakia and
Caves under Ribas and also has a very nice Harbor where residents in the summer
make their walk.

Ο ΟΜΙΛΟ – www.naovv.gr

THE CLUB – www.naovv.gr

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας ιδρφκθκε το 1974. Ζχει ζκταςθ
2500m2, 210 μζλθ, και περί τουσ 200 ακλθτζσ. Είναι αναγνωριςμζνο ακλθτικό
ςωματείο από τθν ελλθνικι Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και μζλοσ τθσ
Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ.

The Nautical Athletic Club of Vari - Varkiza was founded in 1974. It has an area of
2500m2, 210 members, and about 200 athletes. It is a recognized Athletic club
from the Greek General Secretariat of Sports and member of the Hellenic Sailing
Federation(H.S.F.).

Σε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ μασ, θ αγάπθ, θ φροντίδα και ο ςεβαςμόσ για το
περιβάλλον μζςω του υγροφ ςτοιχείου που είναι και ο ςτίβοσ μασ, βρίςκεται ςτο
επίκεντρο.

In all our activities, love, care and respect for the environment through the fluid
element that is our athletics is at the center.

Σε κάκε Δραςτθριότθτά μασ, ςτακερι επιδίωξι μασ είναι να δώςουμε τθν
ευκαιρία ςε ςυνανκρώπουσ μασ όλων των θλικιών & δυνατοτιτων να
αγαπιςουν, να εξοικειωκοφν και να απολαφςουν με αςφάλεια τθ κάλαςςα.

In each of our activities, our constant aim is to give to all people of all ages the
chance to love, to familiarize themselves and to enjoy the sea safely.

Ρραγματικό ςτοίχθμα για τον Πμιλό μασ είναι θ μεταφορά τεχνικών γνώςεων ςε
όλα τα παιδιά, νζουσ αλλά και μεγάλουσ ςτα πλαίςια τθσ Αγωνιςτικισ Ραιδείασ
και μζςα από το πρίςμα του Ολυμπιακοφ Ιδεώδουσ.

A real bet for our Nautical Club is to transfer of technical knowledge to all people,
both young and old, in the context of Matching Education and through the light of
the Olympic Ideal.

Αιλητικές Δραστηριότητες Ν.Α.Ο.Β.Β.

Athletic Activities of N.A.O.V.V.






Optimist για παιδιά από 7 ζωσ 14 ετών
Laser 4.7 για παιδιά από 15 - 17 & Laser SD – RD για παιδιά ανω των 15
Σχολι Ανοιχτισ Θαλάςςθσ αναγνωριςμζνθ από Γ.Γ.Α. – Δίπλωμα
49 er για νζουσ από 17 ετών και άνω






Optimist for children from 7 to 14 years old
Laser 4.7 for children from 15 - 17 & Laser SD - RD for children over 15
Open Sea School recognized by G.S.A. – Degree
49 er for young people aged 17 and over







Bic Techno293 για παιδιά από 10 ζωσ 14 ετών
Formula
Bic Techno 293 Plus για παιδιά από 14 ετών
RS:X Ολυμπιακι Κατθγορία για παιδιά από 15 ετών και ανω
Σχολι εκμάκθςθσ Windsurfing – Foil (Αρχάριουσ & Ρροχωρθμζνουσ)







Bic Techno293 for children from 10 to 14 years of age
Formula
Bic Techno 293 Plus for children from 14 years of age
RS:X Olympic Class for children aged 15 and above
Learning Windsurfing School & Foil (Beginners & Advanced)



Ραιδικά και εφθβικά Τμιματα



Juniors & Youth Groups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ – SCHEDULE
Άυιξη & Πποπόνηση

Πέμπτη/Παπασκεςή
Thursday/Friday
18/19 Oct

Σάββατο

Arrival & training
10:00 – 17:00 Εγγπαυέρ - Registration

Saturday 20 October

Κςπιακή

19:00

Τελετή Έναπξηρ
Opening Ceremony

10:00 - 13:00

Εγγπαυέρ - Registration

15:00

Πποπονητική Κούπσα
Practice Race
Σςγκέντπωση Κςβεπνητών
Support Personnel meeting

Sunday 21 October
18:00

Δεςτέπα έωρ Σάββατο
Monday 22 Oct
to
Saturday 27 Oct

10:00

Ππώτη πιθανή κούπσα
First possible warning signal

Τελεςταία πιθανή κούπσα
Σάββατο

15:00

Last possible warning signal

Saturday 27 October

19:00

Τελετή απονομήρ
Prize Giving Ceremony

Κςπιακή

Ανασώπηση

Sunday 28 October

Departure

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ

GREETINGS

ΠΡΌΕΔΡΟY ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΒΑΡΗ – ΒΑΡΚΙΖΑ (Ν.Α.Ο.Β.Β.)
κ. Ιωάννη Μαρκουλάκου

PRESIDENT OF NAUTICAL ATHLETIC CLUB VARI – VARKIZA (N.A.O.V.V.)
Ioannis Markoulakos

Φίλοι ακλθτζσ, φίλοι τθσ κάλαςςασ και του

Dear Athletes,

Ναυτακλθτιςμοφ , από 20-27 Οκτωβρίου 2018 τα

From 20 to 27 of October 2018, sailing fans will be staring

βλζμματα των φίλων τθσ Ιςτιοςανίδασ κα είναι

towards Greece and Nautical Athletic Club of Vari –

ςτραμμζνα ςτθν Ελλάδα και ςτον Ναυτικό ακλθτικό

Varkiza, who took over the responsibility to organize the

Πμιλο Βάρθσ-Βάρκιηασ που ανζλαβε να διοργανώςει

2018 European Championship Techno 293.

το Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα Techno 293.

Choice of Greece as the Organizing country and the

Θ επιλογι τθσ Ελλάδασ ςαν διοργανώτριασ χώρασ και

choice of our Club as the organizing Club, is a special

ςτθ ςυνζχεια θ επιλογι του Ομίλου μασ ςαν διοργανωτι Ομίλου, αποτελεί μια

honor because they’ve chosen us, they admit us and they trust us and challenge

ξεχωριςτι τιμι και πρόκλθςθ για εμάσ

for us because we owe to bring this Championship to the end with great

Τιμι γιατί μασ επζλεξαν, αναγνωρίηουν και μασ εμπιςτεφονται και πρόκλθςθ

organizing success.

γιατί οφείλουμε να φζρουμε ςε πζρασ το Ρρωτάκλθμα αυτό με απόλυτθ

With great pleasure we will welcome and we will host them as we well know from

οργανωτικι και αγωνιςτικι επιτυχία.

our traditions, athletes that will come from over the world.

Θα υποδεχκοφμε με χαρά και κα φιλοξενιςουμε, όπωσ γνωρίηουμε από τισ

We would like to thank the Municipality of Vari – Voula – Vouliagmeni and

παραδόςεισ μασ, τουσ ακλθτζσ.

personally the Mayor for his unwavering support.

Ευχαριςτοφμε τον Διμο Β.Β.Β. και προςωπικά τον Διμαρχο για τθν αμζριςτθ
ςυμπαράςταςθ και υποςτιριξθ.
Σφίγγω νοερά το χζρι του κακενόσ από εςάσ και εφχομαι καλζσ κοφρςεσ, και
καλό αζρα ςτα πανιά ςασ.

I’m shaking hands with every one of you and may the wind be with you.

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – GENERAL VENUE INFORMATION
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O ΟΜΙΛΟΣ – THE CLUB N.A.C.V.V.



ΧΩΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ – PARKING AREA



ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ - RESTAURANT



ΣΟΥΡΕ ΜΑΚΕΤ – SUPER MARKET



ΤΑΡΕΗA – ATM BANK



ΦΟΥΝΟΣ – BAKERY



ΤΕΛΕΤΘ ΕΝΑΞΘΣ – OPENING CEREMONY
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ημείο Εκκίνησης - Starting Point
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ΛΙΜΑΝΙ – HARBOUR



ΒΕΝΗΙΝΑΔΙΚΟ – GAS STATION



ΦΑΜΑΚΕΙΟ – PHARMACY

GEOGRAPHICAL DATA
Type of location: Beaches under Ministry of Environment
Inspection, Blue Flag 2008, Blue Flag 2009, Blue Flag 2010, Blue
Flag 2011, Blue Flag 2012, Blue Flag 2013, Blue Flag 2014, Blue Flag
2015, Blue Flag 2016, Blue Flag 2017, Blue Flag 2018
(https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=71813)
Postal Code: 16672
Longitude: 23o 48' 21.46" E

Tel +30 210
Latitude: 37o 49' 11.42" N

HARBOUR
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/17269/Greec
e_port:VARKIZA
Latitude / Longitude: 37.81725° / 23.80225°

SAILING CONDITIONS – WIND FORECAST


Meteo - http://www.meteo.gr/cf-en.cfm?city_id=90



Windguru - https://www.windguru.cz/49206



Poseidon http://www.poseidon.hcmr.gr/weather_forecast.php?area_id=gr

Source : http://www.meteovarkiza.gr/

ΧΟΡΗΓΟΙ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ – SPONSORS & SUPPORTERS

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας
Nautical Athletic Club of Vari – Varkiza
Ανατολική ακτή Βάρκιζας 16673 Βάρκιζα Αττικής
o www.naovv.gr
o Σηλέφωνο/Phone : +302108974305
o Fax : +302109653593
o Εστιατόριο/Restaurant : +302109655951
o Email : naovv.sail@gmail.com

