Rating Land

Del

Hamn

Pos

Italien

Rivieran

Port Cros

43º00'30 N
06º22'50 Ö

Italien

Sardinien

Vacker lagunformad hamn. Gudabenådad plats för narutälskare. Slingrade vandringsleder.
Mycket dagsturister. Bra utgångspunkt för att segla till Corsika
Enyas absoluta favorit i Medelhavet. Utforaka ön med hyrbil! Trevliga människor.
Östsidan av ön är tråkig med långa raka stränder och få hamnar, men är den klart enklaste
vägen att gå, (flera bra ställen enl Peter Pan) På västsidan finns mera att se och besöka, men
risken att bli inblåst i dagar och eventuellt veckor är stor. Mistralen skall man ha respekt för.
Sydsidan är ganska skyddad och har ett bra vinterkimat medan övere delen av ön ofta har
lågtrycksbetonat väder. Västsidan funkar i högsäsong 15/6 - 15/9.
Norrsidan finast med mycket ankring.

S

Italien

Sardinien

Isola Pina
Asinara-

40º59'03 N
08º13'00 Ö

Sund, 3 m djup, ca 2 knop tidvatten. Gå inte i hår vind från öst eller väst. Sparar 20 nm om man
ska runda Sardinien. Inga problem i måttlig vind, fina enslinjer att gå på, stämde med plottern.
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Italien

Sardinien

Asinara

Italien

Sardinien

Castelsardo

41º04'50 N
08º18'30 Ö
40º54'90 N
08º42'30 Ö

Italien

Sardinien

Baia Reparata

Italien

Sardinien

Santa Teresa

Italien

Sardinien

La Maddalena
arkipilagen

Naturpark. Vita åsnor.Begränsat antal besökare. Fasta bojar, förbud ankra eget ankare.
Boka i förväg. asinaramarina.com +39 079 512 290. Hyr cyklar och se ön.
En ganska stor marina/hamn. Ena delen fiskebåtar, andra delen motor-och segelbåtar. En
supermarket inom området. Castelsardo är ett alternativ att lämna båten en tid. Det är en liten
fin och trevlig by, vars bebyggelse låg på sluttningen upp till borgen.
Bra vik innanför Capo Testa. Blandad botten med många stenpartier men det finns sand att
fästa i.
Här finns alltid plats och alltid bra service.
Man kan ta färjan över till Bonifacio, tar ca en timme.
Nationalpark. Kräver seglingstillstånd (köpas på nätet eller i La Maddalena). Kontrolleras minst
en gång per dag! http://www.lamaddalenapark.net/park-management/permits-and-authorizations
Kristallkalrt vatten. Vackra öar. En vecka räkte gott. Jämfört med våra skärgårdar är den inte så
stor.

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Cala Santa Maria 41º17'50 N
09º22'30 Ö
Giardinelli
41º13'70 N
09º26'80 Ö
La Maddalena
41º12'60 N
09º24'30 Ö
Porto Liscia
41º11'70 N
09º17'40 Ö
Isola Camprera
41º12'00 N
09º28'00 Ö

Italien

Sardinien

Porto Palma
Isola Camprera

41º11'30 N
09º27'00 Ö

Italien

Sardinien

Porto Cervo

41º08'10 N
09º32'00 Ö

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Santa Mari
Navarrese
Alghero

39º59'40 N
09º41'60 Ö
40º34'00 N
08º18'50 Ö

Avg Beskrivning

Italien

1

1

1

41º14'30 N
09º09'65 Ö
41º14'50 N
09º11'80 Ö
41º15'20 N
09º32'00 Ö

Fin vik. Mycket båtar på dagen. Två gula bojar som verkar OK att använda över natt men som
på dagen används av turbåtar.
Fina vikar. Stora sandytor mellan stenarna. Mycket djupare än vad sjökortet indikerar men se
upp för stenen öster gröna bojen och som tidigare hade prick.
Riktigt bra, gammaldags charmig hamn mitt i stan, La Gavetta. Huvudort i skärgården.
Skyddad vik med bra ankarbotten på 10 - 14 m djup. Fantastiskt fäste, här ligger man bera när
det blåser i från väst. Stor sandstrand med wind- och kite-surfare men inte mycket mer.
Ön Caprera har gott om fina ankarplatser. Förbunden med La Maddalena med en lågbro.
Italiens frihetshjälte, Giuseppe Garibaldi, bodde efter krigen på ön. Både hans gård och ett
välgjort stort museum är värt ett besök, utsikten hänförande. Buss till La Madalena.
Ett antal bojar utlagda av parkförvaltninen i östra sidan viken. Två seglarskolor i väster. Verkar
även OK att ankra trotts info om motsatsen i boken. Buss till La Maddalena och även andra
ställen (enl uppgift)
Se hur det "fina folket" lever. Ankra utanför hamnen i viken till höger. I hamnen vill dom ha 240
Euro/dygn för en båt under 12 m! Ta dingen över till den södra delen av viken, gå in under den
lilla bron och stig i land inne i kanalen så är du mitt inne i byn.
Fint men väldigt Tyskt. Bra hamn att bunkra i.
Stadskajen längs in är bäst eller i alla fall biligast, korta mooringlinor längst in.
Fin gammal stad. Bra proviasntering innom gångavstånd.

Italien

Sardinien

Bosa

40º17'00 N
08º17'50 Ö
39º52'10 N
08º26'14 Ö

Bra på sommare bra ta upp, båthamnen bättre än varvet. Litet fint ställe. OK handla. Fin by upp
efter floden. OK taxi eller buss till flygplatsen (Alghero ?)
A beautiful, although somewhat unsheltered anchorage (väst udden). Ashore you can visit the
ruins of Tharros, go for a walk on the windy peninsula or just lie on the beautiful white beach.

Italien

Sardinien

Tharros

Italien

Sardinien

Olbia

40º55'20 N
09º35'20 Ö

Sardinien

Arbatax

Italien

Sardinien

Cagliari

39º56'40 N
09º42'00 Ö
39º11'40 N
09º06'10 Ö

Utanför Olbiafjorden, flera bra ankarvikar. I Olbia finns det en gratis stadskaj. Lite längre ut på
vänster sida finns Marina di Olbia som har fantasipriser mellan maj och oktober, men för
övervintring kan man få ett bra pris. Sommarförvaring på land?
Söderut från Olbia sträcker sig även här en härlig skärgård med lite färre turister.
Bra ankring i viken utanför hamnen i skydd av den stora vågbrytaren

Italien
V

1

Italien

Sardinien

Carbonara

V

Italien

Sardinien

Italien

Sardinien

Italien

Väst-kusten

Italien

Väst-kusten

Genua

44º24'10 N
8º55'10 Ö

Italien

Väst-kusten

Camogli

Italien

Väst-kusten

Vernazza
Cinque Terre

44º21'10 N
9º09'00 Ö
44º08'10 N
9º40'50 Ö

Italien

Väst-kusten

Portovenere

Italien

Väst-kusten

Italien

Väst-kusten

Italien

Väst-kusten

Portoferraio
Elba
Porto Azzuro
Elba
Civitavecchia

Italien

Väst-kusten

Fiumicino

Italien

Väst-kusten

Anzo / Neptuno

Italien

Väst-kusten

Terracina

V

V

39º07'50 N
09º29'30 Ö
Caloforte
39º08'40 N
Isola di San Pedro 08º19'00 Ö
Villasimius

38º07'20 N
09º30'30 Ö

44º03'20 N
9º50'30 Ö
42º48'30 N
10º19'00 Ö
42º45'40 N
11º23'40 Ö
42º05'40 N
11º47'20 Ö
41º46'20 N
12º13'30 Ö

41º27'00 N
12º38'50 Ö
41º17'00 N
13º15'30 Ö

Fin gästhamn mit i centrum. Väldigt mysig gammal stad. God mat. Bränsle. Levande stad.
Billigast att ligga i hamnen Marina di Sole till höger strax innanför den stora vågbrytaren vid
infarten till stan. Speciellt men charmigt. Saluhall i tre våningar.
Jättefin vik 1975 enl Pardeys
Trixig insegling. Charmig stad.
Fint, kanske vinterhamn?
Bara en hamn, en "supermarket" och inget mera. Bra ankring utanför hamnen.
Hemvägen kan vara bra att segla upp Italienska västkusten, sedan Frankrike och medvind ned
Spanska kusten.
En fantastiskt målerisk medeltida stadskärna vars skuggiga gränder det är skönt att vandra fram
i under dagens heta timmar på jakt efter ett prisvärt lunchställe. Men inte varailand på
nattkröken.
Förbaskat trevligt ställe!
En av fem medeltida småstäder som klänger sig fast i strandklipporna och som egentligen bara
har varit tillgängliga från havet. Här har vi vid ett par tillfällen lyckats få lov att ligga vid den lilla
piren i Vernazza ett par gudabenådade dagar – utan att någon bett om betalning.
Fantastiskt målerisk hamn, dyr marina. Ankring?
Marina och ankring
Marina och ankring
Tåg en timme till Rom. Allra längst in i hamnen om BB ligger den stormsäkra Darsena Romana.
I Civitavecchia har vi mött det sanna vänliga Italien vid flera tillfällen
I Fiumicino innanför två öppningsbara broar ligger lilla trevliga Constellatione Nautico. Familjärt,
vänligt och hjälpsamt bemötande och mycker rimliga priser . Liet längre in har även Fulvio
Cruciani sin verksamhet. Han är engelsktalande, ytterst vänlig – och SXK ombud. Bra ställen att
ta upp över vintern.
Bra läge för att ingående studera Rom, ta bussen eller tåget (från flygplatsen) in.
OBS att bron bara öpnar vissa dagar och då oftast bara morgon och kväll.
Ankrig utanför Anzo, öppet men OK i lugn väder.
Stad på fastlandet

Italien

Väst-kusten

Gaeta

41º13'00 N
13º34'40 Ö

Fin, levande stad med hamnen mitt i byn. Nära till allt man kan behöva. Bra förbindelser till Rom
och Neapel. Vår vinterplats 2018/19. Mycket trevlig marina och kompetent varv. Det går bra att
ankra, både mellan marinan och fiskehamnen och längre ut mellan flottbasen och gamla staden.

Italien

Väst-kusten

Ponza

Italien

Väst-kusten

Ventotene

Italien

Väst-kusten

Ischia

40º53'50 N
12º58'00 Ö
40º48'00 N
13º26'00 Ö
40º44'10 N
13º57'30 Ö

Fin ö. Mycket båtar i säsong. Vi ankrar i viken öster om Ponza stad.
Badvik med kritvita pelarlika klippor enl annan källa.
Genuint Italienskt. Gamla hamnen som romarna grävt ut ur tuffen
Inbäring vid frisk vind i norra hamnen
Fin ankarvik norr om borgen (kan vara annan än denna position). Promenadavstånd till staden.
Färja och sedan taxi till Pompei

Italien

Väst-kusten
Väst-kusten

40º44'90 N
14º00'30 Ö
40º40'45 N
14º45'30 Ö

Fin liten hamn. Trevlig liten by.

Italien

Chiaiolella
Procida
Salerno

Italien

Väst-kusten

Capri

Helt charmerande. Man behöver inte ta taxi upp till byn, det går lokalbussar.

1

Italien

Väst-kusten

Agropoli

1

Italien

Väst-kusten

Acciaroli

Italien

Väst-kusten

Capo Palinuro

Italien

Väst-kusten

Scario

Italien

Väst-kusten

Sapri

Italien

Väst-kusten

Maratea

Italien

Väst-kusten

Centraro

Italien

Väst-kusten

Tropea

Italien

Väst-kusten

Gioia Tauro

Italien

Väst-kusten

Scilla

40º33'25 N € 180
14º14'30 Ö
40º21'15 N
14º59'00 Ö
40º10'30 N
15º01'40 Ö
40º01'50 N
15º17'70 Ö
40º03'20 N
15º29'80 Ö
40º04'00 N
15º37'40 Ö
39º59'15 N
15º42'30 Ö
39º31'50 N
15º5530 Ö
38º41'00 N
15º45'20 Ö
38º26'40 N
15º54'00 Ö
38º15'20 N
15º43'00 Ö

Italien

Lipariska öarna

Stromboli

38º47'30 N
15º12'40 Ö

Italien

Lipariska öarna

Ustica

Italien

Lipariska öarna

Italien

Lipariska öarna

Panarea
Baia Milazzese
Lipari

38º43'30 N
13º11'45 Ö
38º37'60 N
15º04'00 Ö
38º28'40 N
14º57'45 Ö

V

1

1

1

1

1

Skvalpig och bullrig hamn som vi snabbt lämnade. OK ankra utanför i sand 7-8 m
Enl uppgift: Härifrån kan man hyra bil och ta sig, på motorväg, 50 km norrut upp till Pompeji och
Vesuvius. Alt? liten lokaljärnväg mellan Neapel och Sorrento via hamnarna Torre del Greco och
Torre Annunziata – för att inte tala om Pompei Scavi och Ercolano Scavi.

Charmerande stad med fin hamn. Gratis första natten på kommunala platser nästan längst ut på
piren. Dusch och tvätttuga.
Liten fin hamn. Väldigt öppen mor SV. Även i lungt väder lite skvalpig. Fin liten by. Vi låg gratis
en natt i mars.
"en favorit"
Ankring innanför udde. Nationalpark, fina grottor. Bara i gott väder eller över dagen. Inte så
mycket båtar.
Liten fin stad - en riktig pärla. Inte jättemycke båtar. Skyddad hamn (ej frisk syd kanske)
Fin ankring i vacker vik. Vi går inte i land.
Liten fin stad. Inte jättemycke båtar.
Trevli liten hamn. Ganska trång. Fin gammal fiskeby.
Kristusstaty högt ovanför hamnen.
Lite nedgången hamn men det finns inte mycket att välja på på denna kusten.
Modern marina, skyddad. Staden ligger anslående högt över hamnen, 196 trappsteg.
Risk för igensandning. Bra hamn, jätterfin stad. Känd för sin rödlök.
Liten fin marina längst in i den jättelika industrihamnen
Piren ger bättre skydd än vad det ser ut i kortet. Ingen hamn egentligen, bojar, urdålig service
men fantastiskt! Bra restauranger, och om du orkar – längst uppe på berget hittar du något som
liknar svensk folkpark. Där kan du kliva in i ett italienskt vardagsliv.
Spektalurära vulkanutbrott. Passeras i mörker. Ingen hamn men man kan ankra i lungt väder på
nordostsidan. Trevlig by med liten affär. Verklig "ö-känsla".
Enl upgift; Nattsegla sedan de 75 M till Maratea för att se Kristusstatyn dyka upp över
horisonten någon gång på eftermiddagen.
Pitoresk stad. Charmig ö "den svarta pärlan"
Ankringsvik på sydsidan, 7-8 m. Fint men lite skvalp från färjor och båtar.
"en favorit".
Bör undvikas under semestertider.

Italien

Lipariska öarna

Vulcano NO
Porto di Levante

38º25'10 N
14º57'30 Ö

Italien

Lipariska öarna

Vulcano NV
Porto di Ponente

38º25'05 N
14º57'40 Ö

Italien

Sicilien

Italien

Sicilien

Messinasundet

Italien

Messina sundet

Messina

Italien

Messina sundet

Italien

Messina sundet

Riposto

37º44'00 N
15º12'55 Ö

Italien

Messina sundet

Syrakusa

Italien

Sicilien
nordkusten

Trapani

37º04'04 N
15º17'35 Ö
38º00'40 N
12º30'40 Ö

Italien

Sicilien
nordkusten

San Vito Lo Capo 38º10'50 N
12º44'10 Ö

Italien

Sicilien
nordkusten

Cefalu

38º02'20 N
14º02'00 Ö

Ankra gratis, men det kostar att gå in till kaj. Fantastisk stad med fin gammal katedral. Men,
kanske bättre att besöka landvägen som vi gjorde fr Orlando.

Italien

Sicilien
nordkusten

Capo d'Orlando
marina

38º09'30 N
14º46'40 Ö

Bra och säker maringa med fin service och bra faciliteter ink tvättmaskiner. Ganska dyrt men vi
fick erbjudande 3 nätter betala för två och då blev det rimligare. Bra tågförbindelser.

Italien

Sicilien
nordkusten

Melazzo

38º13'10 N
15º14'50 Ö

Italien

Sicilien

Marettimo

Italien

Sicilien

Favignana

Italien

Sicilien
Västkusten

Marsala

37º57'57 N
12º04'30 Ö
37º55'54 N
12º19'28 Ö
37º47'25 N
12º26'50 Ö

Trevlig lite bedagad stad. Bra marina. Lite skvalp och ljud från färjor och arbetsbårtar men väl
skyddat i Marina Nettuno. Bra proviantering innom rimligt gångavstånd. Gå inte till närmaste
butiken! Fisk nära hamnen.
Liten pitoresk ö. Natirskyddsområde. Ganska liten hamn.

V

Italien

Sicilien
sydkusten

Licata

37º05'10 N
13º56'50 Ö

Trevlig by. Bra bad. Lilleputtåg.
Cala Rossa fin ankarvik.
Låg i Polars (längs vågbryater). Mycket trevligt bemötande, bra service och faciliteter. Nära till
Marsala vinhusen men ganska långt till staden (även från andra marina). Jättebra stormarknad
ganska nära. Bränsle nära och vid kajen.
Billig och bra vinterhamn. http://marinadicaladelsole.it/en/
Enl uppgift: Säker hamn, trevlig stad men fiske- och musselodling + flod = allt växer igen!

V

Italien

Sicilien
sydkusten

Porto Turistico
36º47'00 N
Marina di Ragusa 14º33'30 Ö

Enl uppgift: Favorit vinterhamn. Förmodligen krävs reservation. Bra priser, alltid fullt (för några
år sedan). Stor comunity. Ganska långt till handling 2013 (bil)

1

1

38º11'55 N
15º33'40 Ö
Reggio di Calabria 38º07'20 N
15º39'00 Ö

Ankarvik. Mycket spännande ö. Lerbad… (se Odyse 2/2011). Mycket färjetrafik, vi valde andra
sidan.
Turen till det aktiva vulkanområdet kräver bra skor och mycket vatten.
Det är ankring som gäller. Fin utsikt mot vulkanen. Lite gungigt när en stor färja passerar utanför
men det går snart över. Bra utgångspunkt att bestiga vulkanen - ett måste. Fantastisk utsikt och
farcinerande miljö vid kratern.
Fin ö. Norra sidan är fin. Få ankarplatser. Man får inte ankra i ytterhamnarna. Även södra sidan
kan ha dåligt väder vintertid då lågtrycken drar ner fr N Sardinien.
Tidvattentabeller mm: www.correntidellostretto.it/
Mezinasundet lutigt. Man kommer inte igenom på ett tidvatten. Vår erfarenhet är att trömmarna
inte är så starka och att det många gånger förekommer bakströmmar. Norra delen viktigt att
tima medström men längre ned omnte så viktigt.
Inte att rekommendera. Ligger i inseglingen till stora hamnen, mycket svall. Strömmen i sundet
ger konstiga virvlar. Inte någon trevlig plats att ligga i.
På fastlandssidan i sundet. Bra ställe att stanna en natt. Gå längst söderut (2018) i hamnen.
Lite skvalp från färjorna men OK. 2019 fanns inte södra marinan. Norra, vid inloppet mycket
skvalpig och långt att gå till stan (2 km).
Här finns en fin, men dyr, marina, fin vy upp mot toppen av Etna. Alternativ för Etna, Catania.
Hyr bil och besök Etna (liftstationen) och vingårdar på nordostslutningen. Taormina väl värt ett
besök. Buss eller tåg rekommenrderas. Ta smalspåriga tåget runt Etna till Catania eller "bara"
till medeltidsstaden Randazzo (www.circumetnea.it/linee_orari.php). WAM, trevlig vinbar i Rosa
hus mitt emot varvet. Fika bakom saluhallen, a'Matticana. Fantastisk fisk och grönsaksmarknad
längs kajen.
Gamla stan imponerade. "ett måste". Halvbra marina. OK ankra i viken och ta dingen in. Ropa
upp på VHF och begär tillstånd för ankring.
Fin fiskmarknad. Vacker stad men mycket butiker, restauranger mm.
Lite skvalpigt när alla fiskebåtar går ut och in.
OK ankra eller ligga vid den gamla kajen ute på fästningsön strax utanför hamnen, varifrån det
är en kort tur med dingen in till hamnen och staden. Egadiska öarna fina.
Ankra gratis, men det kostar att gå in till kaj

V

Italien

Joniska

Roccella Ionica

38º19'30 N
16º25'50 Ö
38º54'32 N
17º01'40 Ö
39º04'42 N
17º18'12 Ö

Italien

Joniska

Le Castella

Italien

Joniska

Crotone

Italien

Joniska

Italien

Joniska

Santa Maria di
Leuca
Gallipoli

Italien

Adriatiska

Ortranto

Italien

Adriatiska

Brindisi

Italien

Adriatiska

Molfetta

Italien

Adriatiska

Trani

Italien

Adriatiska

Vieste

Italien

Adriatiska

Tremoli,

Italien

Adriatiska

Ancona

Italien

Adriatiska

Fano

43º41'30 N
13º01'00 Ö

Italien

Adriatiska

Chioggia

Italien

Adriatiska

Venedig

Italien

Adriatiska

Cervignano del
Friuli

45º14'00 N
12º17'30 Ö
45º25'00 N
12º25'00 Ö
45º49'00 N
13º20'00 Ö

39º47'40 N
18º21'30 Ö
40º03'20 N
17º58'80 Ö
40º09'00 N
18º29'50 Ö
40º35'50 N
17º56'30 Ö
41º17'00 N
16º25'30 Ö
41º17'00 N
16º25'30 Ö
41º53'20 N
16º10'50 Ö
42º00'00 N
15º00'00 Ö
43º37'25 N
13º29'50 Ö

Hyfsad hamn, annars är undersidan stöveln tråkig sägs det.
Helt fantastisk marina. Mycket skyddad. Enl uppgift: En liten säker och bra hamn. Platsen
stillsam på vintern. Bara en affär med begränsat utbud att handla i.
Stad med viss bedagad charm. Mycket fiskstånd efter kajen och bra grönsaksmarknad en bit
upp i staden. Bra gästhamn. 125 nm från Korfu, Ag. Stefanos.
Enl uppgift: Bra ställe på väg söderut. Ankra OK förutom O-S.
Enl uppgift: en stor stad med alla möjligheter. Jag tyckte dock att hamnen var något svajig.
Nära till Korfu. 60 nm från Ag. Stefanos
Enl uppgift: Glöm den hamnen, sjön går in i sidan i marinan
Fint
Fin medeltida stad med stora, välbevarade fästningsverk.
Enl uppgift: Fint ankra förutom N-O.Mycket historia, trevlig stad
Enl uppgift: Ser fult ut men är fantastiskt. Gå till innerhamnen och försök få en plats vid
stadskajjen. Bästa glassen. Bra utgångspunkt för Kroatien.
En trevlig upplevelse trots sitt dåliga rykte (stölder). Den lokala basilikan är magnifik.
En vacker gammal stad, förvandlad till badort
Vacker medeltida stad med rötter i antiken. Första pontonen drivs av Catarina Lapiccirella,
kanadensiska Mindre än 60 NM till Lastovo, inklarering Kroatie
En liten trevlig fiskehamn
Värt ett besök. Staden anlades av greker från Syrakusa 400 år f Kr Trajanus triumfbåge i vit
marmor på resterna av den romerska vågbrytaren. Den storslagna katedralen högst upp på
borgklippan är byggd på resterna av ett antikt Venustempel.
En riktigt trevlig liten badort med många antika minnesmärken. Delar av stadsmuren är byggd
kring tiden för Kristi födelse. Här slutade också den berömda romerska vägen Via Flaminia
En levande pittoresk fiskeby med färggranna, hus och relativt få turister. Hamnkanalen är full av
fiskebåtar och det finns ett trevligt restaurangdistrikt.
Enl uppgift: Det går att ankra i bukten men inte nära Venedig.
Marinan Cautiere Nautico SB.di Simionala Giouavanni &co, ligger längst upp i floden Aussa
mellan Venedig o Trieste . En marina med ordning och reda och betydligt billigare än i Kroatien.
Håll koll på tidvattnet om ni har båt med större djup än 2m när ni går upp i floden. Medlemmar i
kryssar klubben har 10 % rabatt på vinterförv. Enl uppgift: Mycket bra viterhamn.

