
Rating Land Del Hamn Pos Avg Beskrivning

Spanien sydväst
Spanien Rio Guadiana Ayamonte 37º12'36 N

07º24'40 V
Riktigt trevlig stad utan för mycket turister och med humana priser. Fina pontonbryggor med gott 
om utrymme. Nära till supermarket och bra saluhall.

Spanien Ria de Huelva Mazagón 37º07'55 N
06º50'10 V

Staden är lugn och nästan öde men vacker. Vi gick en bra bit för att komma till en 
supermarcado uppe på stán. Den var välsorterad och trevlig. Brödbutiken ligger bredvid.

Spanien Rio Guadiamr? Sevilla Floden segelbar hela vägen upp men numera lurigt med öppningstider i slussar och broar. Fin 
natur med nationalpark längs floden. Det finns artickel om Sevilla i någon tidning - KOLLA UPP!

Spanien Väst Gibr Rota
(Cadiz)

36º36'51 N
06º21'05 V

Bra marina. Incheckning vid ponton, vid tankstation. Lugnt och stilla med höga vågbrytare. bäst 
i östra delen. Nära till staden som är jättefin, rent och snygga stenläggningar på de många 
smala gågatorna. We enjoyed the feel and atmosphere of this town.It does not have the feel of 
tourism as many others.The massive stone archways span its narrow streets in old town and it 
is quiet and very well kept.  
Båttur till Cadiz, färjeläget ligger precis intill marinan. € 10 ToR.       Buss till Sevilja.

Spanien Väst Gibr Cadiz 36º32'30 N
06º17'00 V

Väldigt vacker stad. Cadiz is a ancient, fascinating and beautiful city, founded by the 
Phoenicians over 3,000 years ago. This is my favorite large city we have visited thus far.  The 
parks are stunning and it is said that some of the very large trees of today were brought and 
planted by Columbus.

Spanien Väst Gibr Barbate 36º10'50 N
05º55'40 V

Barbate är en superskyddad hamn med höga vågbrytare. Marinan längst in. Bra toaletter och 
duschar och t.o.m tvättmaskin.
Ca 500 m från staden och stranden, man får gå en lång, tråkig väg genom ett hamnområde. 
Supermarcaro ligger nära till vänster när man passerat hamnområdet från marinan mot stan. 
Gul byggnad ”Super sol” välskött och välsorterad. Stranden är lång och jättefin.
Sista hamnen innan Gibraltar. 30 nm till hörnet. Efter hörnet ofta fallvindar efter kl 11. Gå tidigt 
och tima tidvattnet in genom sundet.

Spanien Gibraltar La Línea de la 
Concepción

36º09'50 N
05º22'00 V

Norr (västra sidan) om Gibraltarklippan. Ett alternativ till Gibraltar, mkt bättre enl uppgift i 
Alcadesa Marina. Enkelt att ta sig till Gibraltar. Ankring utanför hamnen OK

Spanien Öst Gibr Andalusien är bra men vissa gillar inte öster om Cartagen. Svårtillgängliga människor och mat 
med dålug kvaltet. 
En "kedja" bra prisvärda hamnar finns. Almmerimar är en av dem. Surfa!

Spanien Öst Gibr La Duquesa 36º21'20 N
05º13'70 V

Fin liten hamn enl uppgift

Spanien Öst Gibr Estapona 36º24'70 N
05º09'50 V

Bra enl uppgift

Spanien Öst Gibr Porto Jose Banus 36º29'00 N
04º47'30 V

Svindyr lyxhamn som bör undvikas.

Spanien Öst Gibr Fuengirola 36º32'30 N
04º37'00 V

Chemira: Helt OK. Hyra bil och göra utflykter, Ronda (se nedan) m fl bergsbyar värda att besöka.
Enl uppgift: Tåg till Malaga. Fantastiskt litet Picasomuseum.
Puerto Deportivo in Fuengirola is right in the center, and it is a short walk to the commercial 
area. The marina is reasonably priced and with good service.
The Scandinavian Store, Casa Nordica with  Matjesill, Snaps and jordgubbar
Take the Bus to Ronda, a little town 750 above sea level, in the NW corner of the province of 
Malaga. Ronda is known for the deep Canyon and the river Guadalevin that divides the town in 
two halves.  The canyon is 100 m deep with 3 bridges crossing.

Spanien Öst Gibr Benalmademe 36º35'50 N
04º31'00 V

Enl uppgift:  Syntetisk stad med bra marina. Bra shopping
Fint ställe. Får inte missas enl uppgift. Engelskt vid hamnen. Ta buss till tivolit sedan linbana till 
toppen med "vilda" rovfåglar. Ta buss till budistkloster, där fin Sp by men utsikt från kapellet.



Rating Land Del Hamn Pos Avg Beskrivning

Spanien Öst Gibr Caleta de Velez 36º44'50 N
04º04'00 V

Enl uppgift: Fiskehamn som inte var trevlig. Går att ligga på svaj utanför.
Annan: En mysig liten stad med fina sandstränder. Hyrbil på slingriga vägar norrut till Cordoba. 
Annan väg hemåt som slingrade sig ner som ett dubbelt halvslag.

Spanien Öst Gibr Marina Del Este 36º43'70 N
03º43'50 V

Dyr hamn men en flaska vin ingick. Charmigt och trevligt. Mycket dykning och fin snorkling. Ring 
innan och boka. Bil till Sierra Nevada och Nerja grottorna t ex härifrån.

X Spanien Öst Gibr Andra 36º44'50 N
03º01'40 V

Enl uppgift:  Undvik. Tråkig stad, kass marina.

V Spanien Öst Gibr Almerimar 36º41'50 N
02º47'40 V

Billig och bra marina innan säsong (juli?). Vanlig övervintringshamn. Bra ställe för båtutrustning 
och rep. Stort och opersonligt, artificiellt. Bra supermarket nära och stort shoppingsenter 20 min 
med buss .Bra utgångspukt om man vill utforska i land med bil till t ex Almeria, Sierra Nevada 
med Grenada och Alhambra och Nerja grottorna. Bra ställe lämna båten.

Spanien Öst Gibr Aguadulce 36º48'50 N
02º33'40 V

Billigt och bra, väldigt hjälpsam mariapersonal. Trevlig stad med bra provianteringsmöjligheter.

Spanien Öst Gibr Almeria 36º49'50 N
02º27'70 V

Trevlig stad men hamnen sägs vara sämre. Buss från t ex Aguadulche (eller som vi gjorde från 
Almerimar). Gamla borgen väl värd klätringen. Fin gammal stad nedanför.

Spanien Öst Gibr Playa de los 
Genoveses

36º44'50 N
02º07'00 V

Fin, vacker ankarvik, öppen mot ost.
Its a big shallow bay with no mayor roads running along so the beach was empty.

Spanien Öst Gibr San Jose 36º45'70N
02º06'20 V

Liten mysig hamn 

Spanien Öst Gibr Garrucha 37º10'80 N
01º49'00 V

Bra ny hamn. Skvalpigt och utsatt vid sydliga vindar. Ät gambas på "blå tornet" (tips, ej provat)

V Spanien Öst Gibr Cartagena 37º34'80 N
00º59'00 V

Yachtklubben på vänster (V) sidan biligast. Lite skvalpigt/gungigt. Ordentlig surge i frisk sydvind, 
undvik sådana dagar om det går. Marinan till höger bättre men lite dyrare.
Jättefin stad med mycket historia, intressant museer och bra proviantering. Segelklubben kan 
lyfta medelstora båtar till mycket rimligt pris.

Spanien Öst Gibr Mar Menor 37º44'30 N
00º43'30 V

Kanal in till Mar Menor, bro öppnas varannan timma, 10-18. Ankra innanför. Fint på många 
platser, bäst ost om två öar på ostsidan (Enya) men se upp för vattnet är välgött - det växer fort 
på och bada inte. Eller ankra utanför i påbörjad marina. Lidle vid Alcusar om man behöver.

Spanien Öst Gibr Torrevieja 37º58'10 N
00º41'00 V

OK ankra i yttre hamnen.

V Spanien Öst Gibr Alikante 38º19'00 N
00º29'50 V

Bra ställe, trevlig stad. VOR huvudkvarter är intressant. Bra ställe lägga upp. Trevliga mäniskor i 
hamnen. Bra shopping. Varuhuset El Corte Engles på Av. Maisonnave var välsorterat med fin 
livsmedelsbutik.

Spanien Öst Gibr Isla de Tabarca 38º10'00 N
00º29'00 V

Fin ö, ankringstillstånd krävs. Ankra i sand på båda sidor.

Spanien Öst Gibr Altea 38º35'10 N
00º03'30 Ö

Enl uppgift: Bra start för Balearerna. OK ankra utanför. Dyr hamn. Fin gammal stad.

Spanien Öst Gibr Moraia 38º41'10 N
00º08'40 Ö

Fint ställe med bra driksvatten vid macken. Bra utgångspunkt för Balearerna, Ganska dyrt

1 Spanien Öst Gibr Denia 38º58'10 N
00º07'50 Ö

Ny marina längst in, nära stan.
Bra startpunkt för Balearerna, bar 60 nm över till San Antonio på Ibiza.
Om norvind flera bra ankarplatser bakom uddar men se upp för fallvindarna.

V Spanien Öst Gibr Valencia 39º26'00 N
00º18'00 V

Bra och billig hamn. Norra marinan (höger om handelshamnen) nära centrum med bra 
förbindelser till fin stad.

V Spanien Öst Gibr Tarragona 41º06'20 N
01º15'00 Ö

Gammal stad befriad från turister. En pärla att vara i. Mäktig katedral.
Vinterhamn
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Spanien Balearerna kommunala 
hamnar

Balearerna har kommunala hamnar och bojar: http://portsib.es/es/paginas/inicio/ 
Bojbokning: http://www.balearslifeposidonia.eu/index.php 

Be Aware of the Posidonia LIFE Project if wanting to anchor. Sue Richards Aug 29, 2017 10:35
The drive to protect Seagrass (Posidonia) is making cruising Mallorca (Balearics) at anchor in 
particular very difficult. You are not allowed to anchor anywhere where there is sea grass where 
your anchor or your chain touches it. The "posidonia police" come along and inspect your 
anchor then tell you to move on, even if your own dive onto your anchor showed no weed 
present. This is ANYWHERE. So if you drop into a cala or anchor off a beach (e.g. Cala 
Carogol) they will turn up and turf you off, even where they have not yet laid buoys. Others have 
mentioned the price of moorings (Euro 50-100)and the fact you have to book them in advance 
by phone talking to someone whose English is about as good as my Spanish. 

Spanien Formentera Caló de s'Oli 38º41'10 N
01º13'00 Ö

Skyddad vik. Boj med bokning 1/6-30/9- ankringsförbud under säsong, vi ankrade i maj. Mycket 
och störande färjetrafik, skvalpigt, överskattat. Hamnen den ska vara mycket dyr.

1 Spanien Espalmador Puerto El 
Espalmador

38º41'10 N
01º13'00 Ö

En riktig paradisö. Fin lagunen, som i Väst Indien. Lugnt under veckorna utanför säsong. Boj - 
ankringsförbud under säsong. Föryngrande gytjebad lär finnas i land. Dyning vid hårda vindar 
och lite skvalp från färjetrafiken.  Tillstånd kan kräves!

Spanien Ibiza V o N kusten flera bra ankarvikar.
Spanien Ibiza Cala Vedella 38º54'80 N

01º13'20 Ö
Fin vik. Mycket privata bojar. Svårt att ankra på rimligt djup. Vi lånade boj utanför säsong, 
kanske bra daghamn under säsong.

Spanien Ibiza San Antoni 38º58'50 N
01º18'00 Ö

Club Nautico lär ha rimliga priser. Port IB hade bra bryggor och bra pris. Det lär också gå att 
ankra mellan bojjarna men vi har hört att de som försökt fått problem. Bra bussförbindelser för 
att se ön och besöka Ibiza stad. Ön är så liten så man ser det som finns att se med bussar.

1 Spanien Ibiza Cala Prtinatx 39º06'40 N
01º30'56 Ö

En av de vakraste vikarna.

1 Spanien Cabrera Cabrera 39º09'00 N
02º55'40 Ö

Obebod ö, nationalpart. Har 50 bojar, i övrigt ankringsförbud. 
En av de sista tysta utposterna i västra Medelhavet. Fina vandringsvägar, bl a ut till fyren. 
Underbart 1500 tals fort. Lungt och fridfullt.   http://en.balearsnatura.com/parque_natural/parque-
nacional-maritimo-terrestre-del-archipielago-de-cabrera/

Spanien Mallorca Södra sidan säker för Mistralen, norr mer utsatt men mindre folk.
På Mallis kan det vara bra att hyra bil eller åka buss eller tåg för att se sig omkring.

Spanien Mallorca Cala en Gossalba 39º56'60 N
03º11'40 Ö

Fin men trång vik. Ankring. Fantastiskt vatten. Bra utgångspunkt för Menorca

Spanien Mallorca Cala Molins 39º55'20 N
03º03'40 Ö

Fin vik. Ankring

1 Spanien Mallorca Cala sa Calobra 39º51'15 N
02º48'00 Ö

En av de häftigaste vikar. Bara daghamn eller vid lugnt väder (stiltje)
Storslagen ravin längs bäcken Torrent de Pareis i nationalparken

1 Spanien Mallorca Port de Soller 39º47'40 N
02º41'30 Ö

Pärla. Kan vara dyning i viken vid NV. Ankra eller trång hamn. Mycket trivsam plats. Smalspårig 
järnväg (spårvagn) till fina staden Soller, dyr man kan gå i stället? Från Soller gå eller ta bussen 
upp till Fornalutx, "vackrare än så kan knappast en by bli". Promenera tillbaka genom, oliv- och 
citruslundar (bäst på våren). Tåg/buss fr Soller till Palma. 

Spanien Mallorca Port dAndratx 39º32'40 N
02º23'00 Ö

Skyddat av höga klippor. Ankring och fin statlig marina PortsIB nära centrum. 
Cykel eller buss upp till byn. Bra alternativ till Palma som bör undvikas.

1 Spanien Mallorca Cala de Santa 
Ponsa

39º30'80 N
02º28'00 Ö

Ankarplats. Mötesplats för långseglare. Marinan nästan bara permanenta platser. Turistiskt och 
inga bra affärer nära lansdningsplatserna. Om V gå runt hörnet till Palma viken. Mycket inbäring 
vid SV sjö.
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Spanien Mallorca Port de Pollenca 39º54'04 N
03º05'07 Ö

Stor skyddad hamn, bra höstpriser. OK ankra utanför
Pärla. Statlig hamn på insidan södra pirarmen, precis efter macken.
En hamn med lim i vattnet! Pollenca är en underbar by, lätt att nå med buss. Från hamnen 
promenad till klipporna vid Cala Sant Vicente eller ut på näset.

Spanien Mallorca Porto Cristo 39º32'20 N
03º20'30 Ö

Här kan man ligga vid stadskajen (Port IB) eller för ankare utanför.
Besök drakgrottorna!

Spanien Mallorca Porto Colom 39º25'00 N
03º16'00 Ö

Bra hamn. Ankring/boj o marina o Port IB med en lite skalvpig ponton.

Spanien Mallorca Cala Mondragó 39º21'00 N
03º11'20 Ö

Fin vik. Ankring

Spanien Mallorca Palma 39º34'00 N
02º38'00 Ö

Ett "billigt" alternativ 53€/natt ligger centralt ca: 300 m från den stora Katedralen. "La Lonja Boat 
charter" har två bryggor fulla med charterbåtar fredag och lördag. OK komma på söndag och 
stanna till fredag klockan 12. Lite svårt att hitta bryggorna. Går in i bakom vågbrytaren. Ta 
sedan sikte på Katedralen. När passerar CESPA bensinstationen om BB så har man ca. 300 m 
kvar. Håll mot Katedralen.  Snart fiskebåtar om BB och Tullbåtarna i stäven. Då är man framme.  
 Har man tur svarar någon på VHF (kanal 8)  +34629757944. Annars är det bara att köra in och 
visa sitt intresse.  Det är förvånansvärt gått om plats här. Se:
https://www.medelhav.se/index.cfm?x=article&id=2787&searchPhrase=PALMA&phraseMode=w
holeWord&ctpAbtAtp=0&actId=&selectAtp_1=&selectAtp_2=&selectAtp_3=&fromSearch&orderB
y=date

Spanien Menorca Ön är så liten så man ser det som finns att se med bussar.
Många bra ankringsvikar på N sidan.

1 Spanien Menorca Ciutadella 39º59'50 N
03º49'50 Ö

PortsIB har bryggplatser till rimliga priser och bojar finns i högsäsong. 
Staden är vacker. Bra skyddad för många vindar. Väl värt ett besök.

1 Spanien Menorca Cala Santandria 39º59'75 N
03º50'00 Ö

Trång vik. Ankring med akterförtöjning i land. Väl skyddad. Bra alternativ till Ciutadella. Buss till 
Ciutadella för €2 eller taxi för ca €6. 

Spanien Menorca Cala Son Saura 39º55'60 N
03º53'60 Ö

Fin stor vik, nästan som en lagun. Skyddad från många vindar runt nord. Ankring

Spanien Menorca Cala Macarella 39º56'10 N
03º56'10 Ö

En av många fina vikar på sydsidan ön. Mycket folk på dagen men OK nattetid.

Spanien Menorca Mahon 39º53'50 N
04º15'00 Ö

Marina Menorca längst in är skyddad och bra. Rimliga priser i lågsäsong och nära till gamla 
stan. Man kan också ligga på en ponton med el och vatten utanför staden och ta dingen in.
Staden är fin och historiskt intressant. Flera fina ställen i fjorden in till Mahon.

Spanien Menorca Cala Taulera 39º52'40 N
04º18'30 Ö

Lagun en bit utanför staden Mahon. Ankring säkert för alla vindriktningar.
We loved this Cala because its very sheltered and its only a short dinghy ride away from Mahon. 
This anchorage is also great for hiking, fishing, swimming and to get shelter from the wind that 
can get very violent around the east of the island. The harbourmaster sometimes makes a 
random round and tells you that you have to leave after 3 days.

Spanien Menorca Cala en Porter 39º52'06 N
04º07'54 Ö

Ganska lugnt.

Spanien Menorca Cala Coves 39º51'45 N
04º08'40 Ö

En liten vik översållad av grottor. Viken är oexploaterad.

Spanien Menorca Cala de Addaia 40º00'30 N
04º12'02 Ö

Jättefint 1975 enl Pardeys
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