
Rating Land Del Hamn Pos Avg Beskrivning

Spanien nordväst OBS ej spansk flagga i Baskien utan för Baskisk, röd med vitt och grönt kors
1 Spanien Baskien San Sebastian 43º19'00 N

01º59'30 V
Jättevackerrt. Bojar och marina.
Hela Biscaya rullar in i viken när man ligger på svaj.

Spanien Baskien Getaria "Nice". Fin liten stad på en kulle. Inte så mycket och mest Spanska turister. OK hamn (fiske och 
liten marine) med fina faciliteter, svag inbäring. Badstrand tvärs över piren. Bagare och 
mataffärer innom gångavstånd.

Spanien Baskien Montrico "Nice"   Risk för inbäring
Spanien Baskien Elanchove Mycket fint. Bara en plats, gratis
Spanien Baskien Bermeo Tåg till Mundaca och Guernica
Spanien Baskien Bilbao 43º19'50 N

03º01'00 V
Real Club Maritimo Del Abra Marina bra men inte billigt, nära butiker och metro station Areeta
Bilbao är huvudort inte bara i provinsen Vizcaya utan även i Baskien väl värd ett besök.
Guggenheimmuseet (metro Moyua) får man inte missa . Ribera, matmarknad i två våningar. 
Pintxos vid Plaza Nueva eller längs gatorna i gamla stan (metro Casco Viejo).

Spanien Nordkust Ria de Santonia Ankring i vacker vik söder om staden. Gott om plats och skyddat från dynoingen. 
(Laredo marina är mycket dyrt enl ryktet)

Spanien Nordkust Santander 43º26'10 N
03º48'20 V

Väldigt vacker stad. Tråkig marina långt från allt.

Spanien Nordkust San Vicente de la 
Banquera

43º23'40 N
04º23'00 V

Charmig stad. Svårt förtöja. Vi vände. Men, vi hörde senare att det fanns bojar längst in som var 
helt OK för 45 fots båt.

2 Spanien Nordkust Ribadesella Jättefint ställe. Numera bra gästplatser (billigt) i klubbhamnen. Var försiktig med lebankarna gå 
nära bryggorna.

1 Spanien Nordkust Gijon 43º32'50 N
05º40'10 V

Bra marina men med viss inbäring. Fin stad och bra provianteringsmöjligheter. Rel nära (buss) 
till flygplatsen. Vi lämnade båten någre veckor här för att åka hem och det funkade bra.

Spanien Nordkust Ribadeo 43º32'20 N
07º02'00 V

Charmig vik

1 Spanien Nordkust Viveiro 43º40'35 N
07º35'55 V

Fantastiskt skyddad marina. Bra service och möjlighet till vinterförvaring.
Vackert, skogigt och grönt. Underbart. Charmig stad.

Spanien Galicien Ria de Cedeira 43º39'25 N
08º04'00 V

Ankring, ingen inbäring. 
Runt rian fanns en liten fiskehamn, härliga sandstränder och en litet samhälle

Spanien Galicien La Curona 43º22'00 N
08º23'00 V

€ 28 Långseglarnas Mecka. Mycket trivsam atmosfär på bryggan.
Två marionr, den inre kan vara störd av nattlivet, den yttre 10 min promenad till stan och risk för 
inbäring. En charmfull stad med vackra gränder och torg.
Tåg till Santiago de Compostela.  Torre de Hercules på udde utanför.

Spanien Galicien Figurera da foz Jättefint ställe. Endast vid bra väder.
Spanien Galicien Ria de Camariñas 43º07'40 N

09º10'45 V
Camarinas is a nice anchorage with calm water as soon as you have entered the Ria. 
Camarinas har en trivsam liten marina. Ligger lämpligt till för passagen av Cabo Finisterre.
The town itself has some shops and the normal restaurants that you expect to find.

Spanien Galicien Sardinerio Jättefin liten vik innanför Finisterre
1 Spanien Galicien Muros

Ria Muros
42º46'52 N
09º02'40 V

En vänlig engelsktalande hamnkapten mötte på bryggan. Muros är en liten fiskeby med med 
trånga stenlagda gränder och trappor,restauranger och levande fiskeflotta väl värd ett besök.  
Snabbuss till Santiago de Compostela, ca 1 timma.
Anchor across the bay from the marina in Muros. We all enjoyed this area very much, both the 
anchorage and the village. 

Spanien Galicien Portosin
Ria Muros

42º45'45 N
08º56'50 V

Bra att ta bussen till Santiago de Compostela
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Spanien Galicien Ria de Arousa 42º34'00 N

08º54'00 V
A wonderful anchorage next to a sandy beach that lies between Point Barbafeita and Point 
Caballo.
San Vicente (Porto Pedras Negras) söder om inloppet beautiful villas and manicured gardens 

Spanien Galicien Pobra do 
Caraminal
Arousa

Liten fin trevlig ort. Liten marina eller ankra. Bra handla, saluhall. 
Piscinas naturales uppe i bergen får inte missas. Lilla Annas favoritställe

1 Spanien Galicien Illa de Sálvora
Arousa

Naturreservat, ankringstillstånd krävs. Öde ö med fin strand att ankra utanför. Ser nästan ut 
som Bohuslänska klippor. OBS! ankra vid nordöstra stranden, väst om Isla Noro. Vissa böcker 
anger en ankringsplats längre söderut. Lite skvalpigt men bra ankarbotten.

1 Spanien Galicien Ria de 
Pontevedra

42º24'00 N
08º43'00 V

The most beautiful. So many sandy beaches, and picturesque hillsides. Bueu, the vantage point 
from anchorage was lovely but once in the town it was quite boring.
Anchor for the afternoon behind isla Tambo.
Combarro är en pietetsfullt renoverad fishing village of massive granite and surrounded by 
vineyards. Dyr marina. Ankring utanför. Många trevliga restauranger.

Spanien Galicien Ria de Aldan 42º17'00 N
08º49'40 V

A very protected anchorage with large beaches.

Spanien Galicien Ria de Vigo 42º14'00 N
08º44'30 V

Vigo har bra flygförbibndelser med Sverige, den centrala hamnen i Vigo rekommenderas, det  
går buss nära hamnen till flygplatsen tar ca 30-40 minuter, taxi kostar ca 20-25 Euro. 
Henrik at Nautic Supply is a Swede that moved to Vigo and started a service business for 
cruisers together with his partner Antonio. If you have any problems I suggest you give them a 
call.  I think they can fix more or less everything.

Spanien Galicien Enseada do Barra
Ria de Vigo

Ankra utanför sandstranden Ensenada de Barra, längst i NV. Bra utgångspunkt för vandringar, t 
ex Monte Facho med sin järnåldersby och fyrtornen i söder. Bra hållbotten. Ingen inbäring. 
Nakenstrand.   Playa de Barra fantastiskt vackert (Anette)

1 Spanien Galicien Arquipelago de 
Ciés

42º13'00 N
08º54'00 V

Isla Cies samt de andra öarna som ligger V om Rias är verkligen värda besök.
Världens vakraste strand enlig NY Times.
This is one of 4 national park islands that require a anchoring permit.
www.iatlanticas.es Start the process EARLY as it can be a lesson in patience and 
perseverance.   You must list the dates you wish to visit.
For us this was the highlight. Wonderful trails for hiking, the smell of the pine trees and 3 very 
nice anchorages (that we know about). den vakraste ön!

Spanien Galicien Baiona 42º07'20 N
08º50'30 V

Baiona längst ut i SV nedanför Rio de Vigo med mysigt centrum och marina i borgen.
Går också att ankra utanför. Inbäring och iande i hamnen. Väldigt fina facileteter i klubben.
Kopia av ett av Columbus skepp . På gränsen mellan Spanien och Portugal. 
Flera stora marinor där många långfärdsseglare samlas.   Ganska dyra.
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