
Rating Land Del Hamn Pos Avg Beskrivning

Portugal
1 Portugal Västkust Povoa de Varzim OK marina. Lite bedagad stad med sådär möjligheter till proviantering. Fin strandpromenad 

söderut från Marinan. Bra förbindelser till Porto och flygplatsen.
1 Portugal Västkust Porto 41º08'00 N

08º36'00 V
Ny marina in floden, Duoro. Marinan ligger på Villa de Gaia sidan (södra) 
Leixoes, buss 507 till Porto, vinka åt bussen. Ankra utanför ska också gå bra.
Outside the marina to your left (10 minutes walk) you find a fantastic restaurant, Taberna dos S 
Pedro in the corner of  Rua Agostinho Albano / Rua Costa Goodolfim. Specialty is fish . It is a 
fun local restaurant. You get the feeling that you walked in to someones home, a very popular 
restaurants among the locals. 
The entrance to river Douro can be difficult, but the sandbar is gone and a new breakwater in 
place. Still you should be careful entering the river in strong W-NW winds especially if the tide is 
going out.

Portugal Västkust Figuiera da Foz 40º08'40 N
08º52'15 V

Jättefin inomhusmarknad med grönsaker, frukt, kött, ost, bröd, fisk, ja allt man kan önska sig.
Sömnig i augusti. Fin sandstrand utanför.

Portugal Västkust Nasare 39º35'15 N
09º05'00 V

Stor, skyddad, häktisk fiskehamn.
Ta bussen til in till stan. En liten charmig stad. OK ta cyklarna upp med bergbanan till staden 
övere del.

Portugal Västkust Peniche 39º21'00 N
09º22'25 V

Skvalpigt på utsidan av pontonen eftersom det är en stor hamn med många fiskebåtar, turbåtar 
samt färjor som kör snabbt förbi.

Portugal Västkust Lisbon 38º45'22 N
09º05'33 V

Marina  Parque dos Nacoes  is very protected and nice facility.  Again, very friendly and helpful 
staff.  It is a 10 minute walk to a large indoor mall with a very large super market which will 
deliver free to the marina. Marinan vid Oersis, havla priset mot Cascais. Doca de Alcantara 
mest centralt belägen.
Besök borgen, sevärd med fin utsikt

Portugal Västkust Cascais 38º41'30 N
09º25'00 V

Cascais utanför Lissabon är alltid trevligt.  Vill man inte betala svindyr marina (€6/m) så kan 
man med fördel ankra utanför marinan.
Pendeltåg in till Lisabon. Ta bussen till Sinatra, UNESCO flera slott - "ett måste".

Portugal Västkust Sines 37º57'00 N
08º52'00 V

Bra hamn. Fantastiskt fin strand. God mat. Bränsle
Infarten har en yttre vågbrytare till en större lasthamn, och  en inre till fiskehamnen och marinan. 
Den yttre är delvis raserad och en röd boj utmärker var man ska runda piren. I Sines marina är 
det noga med formaliteterna. Man ska lägga till vid en receptionsbrygga, nedanför klippan, där 
också tankstationen ligger ( (betala cash), marinan ok med kort.
There is always a surge in the marina.  (oskyddad för S/SV) You can not see it, but even in calm 
weather the boat was moving and riding the dock.  It is  probably a better option to anchor 
outside the marina, but inside the breakwater.

V Portugal Algarve Lagos 37º05'56 N
08º39'60 V

Ett bra ställe att stanna över vintern. Bra klimat. Många övervintrande båtar med besättningen 
kvar, marinan inte öde. Gratis Internet. Utmärkt välsorterad båtbutik 
Staden är liten och trevlig, god tillgång till affärer, restauranger och kulturella begivenheter.
Båtutflykter till närliggande Alvor och Portomao, två fantastiska ställen med underbara 
ankarplatser. Tidvattnet ca 3 m vid spring.
Hamnen angörs genom en 0.7 M lång kanal smal, håller lägst 3 m djup. Infarten till marinan 
avskiljs av en öppningsbar gångbro. Det finns en 18 m väntponton utanför. Under lågsäsong 
stänger hamnkontoret kl 19 och de öppnar inte bron efter det. 

Portugal Algarve Alvor 37º07'22 N
08º37'10 V

Just 2 Nm E of Lagos. There is a shallow channel in to town, but we decided anchoring inside 
the breakwater. We came in about 30 minutes before half-tide. It was no problem with depth 
between the breakwaters.

V Portugal Algarve Albufeira 37º04'80 N
08º15'50 V

Trevlig men turistisk gamla stan en liten promenad bort. Bra marina. Rimliga priser för att 
vinterförvara på land men kanske ingen marina att bo i.
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Portugal Algarve Vilamoura 37º04'13 N

08º07'25 V
En relativt trång infart där vågorna rullade in mellan pirerna vid frisk SV. Denna marina är 
mycket större än Lagos men billigare, lyxigare med stora flotta båtar och tjusiga restauranger 
runt hela marinan.Närliggande supermarket. Båtbutik med en hel del tillbehör.

Portugal Algarve Olhao 37º01'09 N
07º50'20 V

Akring i bra skydd.
Jättemysig by med fin marknad (fisk och grönsaker)

1 Portugal Algarve Faro 36º59'50 N
07º50'25 V

Faro is a lovely town, famous for all the storks and their nests  and a walk through old town 
(Cidade Velha) should not be missed. Bra och billiga flygförbindelser.

1 Portugal Algarve Ihla de Culetra 37º00'03 N
07º50'26 V

En fin ankarlagun ligger utanför Faro. Många seglare omnämner den som ”det närmaste 
Karibien du kan komma”.
There is a small little fishing village just east of the entry to the Ria Formosa Lagoon. The 
anchorage is open for West winds and there is a 50-60 cm chop when the afternoon breeze 
blows with 30 knots.

Portugal Rio Guadiana Vila Real de 
Santo Antonio

37º11'45 N
07º24'40 V

Hamn, utsatt för vind och ström. Bättre på Spanska sidan.
Most of the center is a pedestrian area so it is pleasant to walk around
Möjligheter att ligga gratis öveer vinetrn uppe i floden.

1 Portugal Rio Guadiana Alcotim 37º28'13 N
07º28'11 V

Det var en plats som etsat sig fast.   Mkt. speciell miljö och värd resan 20 Nm uppströms till 
Alcotim. Fin färd uppför floden, speciellt övre halvan. 3 timmar efter lågvatten hade vi ca 20 m 
under bron.
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