Rating Land

Del

Hamn

Pos

Frankrike sydost

1

V

Frankrike Rivieran

Îles du Frioul

43º16'40 N
05º18'40 Ö

Frankrike Rivieran

Marseille

Frankrike Rivieran

Casis

43º17'45 N
05º21'00 Ö
43º12'48 N
05º32'03 Ö

Frankrike Rivieran

La Ciotat

Frankrike Rivieran

Ile des Embiez

Frankrike Rivieran

Sanary-sur-Mer

Frankrike Rivieran

Perquerolles
Iles d’Hyères

Frankrike Rivieran

Le Lavandou

Frankrike Rivieran
Frankrike Rivieran

Baie des
Canoubiers
La Rague

Frankrike Rivieran

Iles de Lérins

Frankrike Rivieran

Saint-Jean-CapFerrat

Frankrike Rivieran

Beaulieu-sur-Mer 43º42'25 N
07º20'15 Ö
Port de Cap d'Ail 43º43'25 N
07º24'50 Ö

Frankrike Rivieran

43º10'20 N
05º36'40 Ö
43º04'45 N
05º45'10 Ö
43º06'55 N
05º48'04 Ö
43º00'45 N
06º11'50 Ö
43º08'05 N
06º22'10 Ö
43º16'00 N
06º40'00 Ö
43º30'50 N
06º56'20 Ö
43º30'45 N
07º03'00 Ö
43º41'55 N
07º20'01 Ö

Frankrike Corsika
Frankrike Corsika

Macinaggio

Frankrike Corsika

Saleccia

Frankrike Corsika

Saint Florent

42º57'40 N
09º27'15 Ö
42º43'90 N
09º12'00 Ö
42º40'50 N
09º17'45 Ö

Avg Beskrivning
Hemvägen kan vara bra att segla upp Italienska västkusten, sedan Frankrike och medvind ned
Spanska kusten.
En stor skyddad hamn, före detta militärbas, har nu tagits över av Marseilles stad. Ön är
spännande med vita karga kalkstensklippor och slingrande militärvägar. I dalgångarna mot
havet växer en maritim flora med strandvallmo, hedblomster, strandvial och valeriana. Ta färjan
in till storstaden Marseilles och besöker det nya museet.
Hamn mitt i staden. Bra ställe att ta emot gäster som kan ta taxi från flygplatsen ända fram till
båten. Alla vackra byggnader som är upplysta på natten gav en magisk känsla.
Hamnkapten Andrea Gustavsson 2013.
Vid Cassis börjar nationalparken Les Calanques de Cassis, ett minifjordlandskap, som
sträcker sig nästan till Marseilles. Enastående vacker passage med höga vita kalkstensklippor
som möter havet. Däremellan calanquer, små vikar, som går djupt in och skapar skyddade
laguner. Redan i april, är trafiken med turbåtar och turister påfallande.
Bra hamn
Stor marina. På försäsong billiga lyft, Helgarbete € 100 2013.
Fantastiska sandvikar. Mycket folk under säsong.
Charmig. Liten trivsam stad där det spelas boule vid kajen på em. Väldigt avstressande. Två
gånger i veckan stor marknad med bl a mycket mat och fisk.
Den största av de tre öarna med en stor, utmärkt hamn. Även ankarplatser Naturreservat. Fina
vita badstränder. Ön är i öster tallskogsklädd, mycket artrik flora. Nu odlas fikon och vindruvor
och här framställs ett berömt rosévin.
Bra hamn
En skyddad vik endast öppen för nordliga vindar utanför Saint-Tropez. Marines de Cogolin lite
längre in har en smidig färjeförbindelse lätt når Saint-Tropez.
Bra bussförbindelser med Cannes
Bra ankringsmöjligheter
På ön Île Sainte Marguerite (färjeförbindelse med Cannes) finns en kaj där man kan ligga
gratis, men både Cannes och Nice har relativt låga hamnavgifter.
Den allra vackraste marinan av alla. Från mitten av 1800-talet ett av världens dyraste och mest
exklusiva områden. Byn har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär.
1,50 € för buss i Nice. En kvart med bussen till Èze.
Bra (övervintrings-) hamn nära Nice (buss €1) och Cap Ferrat
På gångavstånd från Monaco.
Jättefin ö enl Enya. Se upp för Mistralen på västsidan, då finns bara Ajaccio som säker hamn.
Se upp för bojar, de är inte alltid att lita på.
Bra utgångspunkt för segling till Riviäran. 110 nm från Cannes.
This anchorage is just breathtaking. The whitest beach I have ever seen, the bluest possible
water.
Mycket vacker bukt. Känns som en djup fjord kantad av höga, gröna berg, vita sandstränder
och bra ankarplatser. Härliga bad med fullmåne på kvällen
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Hamn

Pos

Frankrike Corsika

Calvi

42º33'56 N
08º45'30 Ö

Frankrike Corsika

Scandola

42º21'30 N
08º32'30 Ö

Frankrike Corsika

Girolata

Frankrike Corsika

Ficajola

Frankrike Corsika

Ajaccio

42º20'55 N
08º36'50 Ö
42º15'12 N
08º36'55 Ö
41º55'50 N
08º44'40 Ö

Frankrike Corsika

Îles Sanguinaires 41º52'40 N
08º35'50 Ö
Baia de San
41º38'00 N
Ciprianu
09º21'30 Ö
Porto Vecchio
41º36'20 N
09º19'00 Ö

Del

Frankrike Corsika
Frankrike Corsika

1

Frankrike Corsika
Frankrike Corsika

1

1

Port de Rondinara 41º28'10 N
09º16'70 Ö
Cala di
41º23'85 N
Paragnanu
09º07'70 Ö

Frankrike Corsika

Bonifacio

41º23'21 N
09º09'25 Ö

Frankrike Corsika

Ile Cavallo

Frankrike Corsika

Ile Lavezzi

41º21'00 N
09º15'50 Ö
41º20'20 N
09º15'10 Ö

Avg Beskrivning
Fin plats. Ankring o marina. Tåget till Korsikas gamla huvudstad Corte uppe i bergen
Många gamla charmiga gränder. Högt upp gammalt citadell med strålande utsikt Vandringsleder
upp till fina gamla byggnader högre upp i bergen. Ljuvliga bagerier. På kvällarna fylls öppna
platser av restauranger av alla de slag vid havet och inne i gränderna.
An anchorage as we love it. One side a beautiful white beach, other side the pretty little town of
Calvi. The bay is sheltered, there is plenty of room for everyone and the water is crystal clear.
Airport nearby, cheap rental car to explore the island.
Naturreservatet. Här råder ankrings- och fiskeförbud. Denna kuststräcka har en
häpnadsväckande skönhet. Vid lugnt väder gå mycket nära och att gå i smala passager
innanför en del öar.
En mycket vacker, skyddad ankarvik endast åtkomlig m,ed båt. Flera vandringsleder passerar,
gå en tur!
A very small anchorage near a great beach and a steep hill. Climb up the hill to earn yourself a
nice gelato or beer. Very clear water.
Fin plats. Ankring o marina. Bra bunkra. Tåget till Korsikas gamla huvudstad Corte uppe i
bergen
Många branta backar. Napoleons födelsestad. Firas var torsdag i högsäsong.
”Blodiga öarna” Bra att ligga för ankare innan man går in till Ajaccio
Fin vik men oerhört mycket båtar som kör runt under dagarna under högsäsong = mycket
skvalp. Natten lugn.
På höger sida i början av fjorden finns det en fin ankarlagun, annars går det bra att ankra
utanför staden längst in eller utanför marinan, nära till staden men mycket trafik och svall under
dagen. Fin gammal stad på berget. OK shopping i nya delen men en bit att gå.
Fin vik skyddad för många vindar. Sydlig dyning drar in i viken. Fina stränder och restaurang.
Dingebrygga utanför rest och sopkontainer = välordnat.
A sheltered bay with very good holding. Again, crystal clear water, white sandy beach..
perfection! From the bay its a good 40 minute walk to Bonifacio. The footpath is clear marked
and shaded by the trees.
En fantastisk stad högt uppe på klipporna över hamnen.
Finaste hamnen Kent varit i!
Det finns två ankarvikar på vänster sida inne i fjorden; gå till den inre och så långt in ni vågar.
Det ligger många gamla mooringar längre ut som det är lätt att fastna i. Ta dingen över till precis
framför kyrkan och sedan trappan upp till stan. Hamnen har vettiga priser vid sina bryggor.
Bonifacio måste bara upplevas. Många trappsteg upp och ner. Vandfa på klipporna österut
utefter havet, hänförande utsikt på vissa ställen ta sig ner och bada i det uppfriskande havet.
Cala di Palma inte bra i frisk vind. Cala di Zeri mer skyddad men inte för hård vind.
En lagun där lugnet råder - en riktig pärla

