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Vi kom till vår vinterhamn, 
Marinan de Lagos på Algarve 
i slutet av oktober efter att ha 

seglat från Cascais dagen innan. På vä-
gen passerade vi kontinentens sydväst-
udde, Cabo de Sao Vicente. Känd för 
sina vackra solnedgångar. Vi såg den i 
soluppgången.

Lagos har en otroligt väl skyddad 
hamn, nära till allt; affärer, sevärdheter, 
bra marina/butik och mycket restau-
ranger. Men bäst av allt är att här finns 
en internationell grupp mycket aktiva 
övervintrande seglare. Vi träffar gamla 
vänner (JRSK m fl) och har fått många 
nya. Mycket aktiviteter med musikkväl-
lar, linedans, bridge, yoga mm. 

Utanför Lagos ligger två fina stränder 
där vi ibland tar promenader. Öster om 
staden sträcker sig en 5 km lång strand, 
Meia Praia. Söderut består kusten av 
mjuk sandsten. Där finns ett fascineran-
de landskap med sandstränder, raukar 
och grottor. 

Onsdagar är vandringsdagar. Chip, en 
gammal engelsk militär, ordnar olika 

turer i trakterna kring Lagos. Han har 
varit här i över 15 år och utforskat olika 
leder och stigar. Jättebra för oss att ha 
en så erfaren guide som kan bjuda på 
varierande och intressanta vandringar.  

Vi tar en del dagsseglingar när väd-
ret tillåter. Första advent firades med 
en härlig segling på viken i svaga till 
måttliga vindar, klarblå himmel och 
sommarvärme, i alla fall i solen. Vi har 
underbara men ganska korta ”sommar-
dagar” här nere. Kvällar och nätter är 
kyligare, ibland ned mot 5 grader.

Nyåret firades med god middag och 
stort fyrverkeri. Nyårsdagen inleds med 
ett uppfriskande bad i friskt 15 gradigt 
havsvatten. Efter badet glüwine och 
mingel på stranden i sommarvärmen.

Nu ser vi fram emot skidåkning i febru-
ari. Därefter vårutrustning och sedan 
hoppas vi att väder och hälsa står oss 
bi så att vi kan fortsätta vår långsamma 
färd mot Medelhavet i början av mars.
Följ våra fortsatta äventyr på www.seg-
lingsresor.se 

Eva och Håkan på s/y Sally 

Sally övervintrar i Lagos


