
Seiling i Solen
Charterseiling i varmere strøk



Hvor i all verden?...

Før du bestemmer deg for sted og farvann:

Årstid

Vind og være

Kompetanse

Budsjett

Med eller uten skipper



Enskrogsbåt eller 
katamaran?
• Hvor mange og hvem er dere?

• Målet med turen: bade, landaktiviteter eller seile?

• På skrå /ikke på skrå?

• Hvor viktig er det med stor plass?

• Hvordan er det med grunner og korallrev i farvannet?

• Tenk på plass i havn: Brygge eller på svai?



Hel båt eller 
kabinplass?
• Hel båt: 

• primært for familier og vennegrupper 

• Kan leies som bareboat eller med skipper og kokk, 
vert/vertinne

• Kabinplass: 

• solereisende eller par/2-3 nære venner

• Som regel med skipper 



Formaliteter

• Båtførerprøve

• Anbefaling fra båtforening hjemme

• ICC

• VHF



Hellas
• Lang sesong- varmt til sent på høsten

• Stort seilingsområde

• Lavere båttetthet enn  Kroatia

• Vanntemperaturen ligger på 20 pluss fram til november.

• Lavere teknisk standard – men mer sjarm

• Flesteparten seiler mellom øyene i Den saroniske bukten og syd for 
Athen.

• Populære småøyer som Hydra, Poros og Agina har små havner, - best 
plass om Våren/høsten 

• Kykladene og De joniske øyer, samt området rundt Tyrkia og rundt 
Skiathos og Skopelos



Hydra - bilfri øy en dagsseilas fra Athen



Ermioni, Peloponnes



«Norsk-gresk» sesongavslutning for 
30.gang

• Lang tradisjon med norske seilere

• Seilasen starter og ender i Athen 

• Hvert år ca 50 båter med mannskap fra store deler av 
Europa 

• I2019:  ca 100 nordmenn fordelt over 16 båter

• Blir det rekord i jubileumsåret 2020 ?



Tyrkia

• Kraftige oppgraderinger av gjestehavner

• Fasilitetene på linje med Kroatia: Bevoktede brygger, 
svømmebasseng og restauranter i flere havner

• Det er langt fra uroligheten i Istanbul til skjærgårdene ved 
Göcek, Cesme og Fethiye....



Moderne havner i Tyrkia



Kombiner med 
landutflukter
som Ephesus



Kroatia

• Moderne havnefasiliteter og utmerket service 

• Høy båtstandard

• Flere marinaer med matbutikk, bilutleie, 
restauranter, treningssenter og svømmebasseng 
m.m

• Bevoktede havner

• Trangt om plassen- book havneplass på forhånd 
via nett eller app

• Sesongen varer ca 1 mnd kortere enn i Hellas



Kroatia- nord

• Den nordlige skjærgården er preget av små øyer 
og skjær

• Bedre plass i havnene

• Kornati nasjonalpark og vannfallet Krka vid 
Sibeni, samt Kaprije

Foto: Kornati nasjonalpark. Foto by: shutterstock/SailingEuropa



Kroatia syd

• Flere større øyer og mer båttrafikk 

• Større øyer som Vis og Komiza og Stari Grad med 
en fin gammelhavn

• De blå grottene utenfor Komiza

Foto: Vis ovenfra. @TotalCroatia Sailing



Kroatia- nord og sør

• Fra Trogir kan du både seile nordover til 
nasjonalparken Kornatiøyene, eller sydover mot 
Dubrovnik hvor det er mer liv 

Foto: Trogir havn. Foto by: Croatia Yacht Club



Kroatia ruteforslag
Forslag til ruter fra Croatian Yacht Club https://www.croatiayachtclub.no/

Nordlig rute

Sørlig rute, mindre bukter Sørlig rute

https://www.croatiayachtclub.no/


Økning i utleiebåter i det 
øvrige Middelhavet
• Italia og Sardinia

• Montenegro

• Frankrike

• Balearene

Foto: Innløpet til Kotorbukten, Montenegro



Karibia- Jomfruøyene

• Korte seilingsetapper 

• Mange og flotte strender

• Gode restauranter og mye «after sail» og «happy 
hour».

• Enklest å fly til amerikanske St. Thomas og ta 
ferge herfra til Britiske jomfruøyer (BVI)



Anegada BVI



Interline regatta i BVI



Karibia sydøst

• Grenadinene: Litt av det «gamle» og ekte Karibia

• Enkelt å fly rimelig Martinique fra Paris

• Større avstand mellom øyene, mer seiling



Tobago Cays, SVG. 



Belize

• Urørt og lite trafikk

• Flate koralløyer omgitt av sand

• Lite utbygd turisme

• «survey not complete»... Tidvis ufullstendige kart

• Unikt og eksotisk



Ranguana
Caye, Belize



Tilbake til båten, Belize



Belize- Ranguana Caye



Bahamas
• Abacos-øyene: Ligger i de nordlige deler av 

øyriket

• Tilbakelent atmosfære og kolonstil

• Exumas-øyene: Ligger 35 miles sør for Nassau

• Urørte øyer og havner som kun kan nås med 
båt

• Forholdsvis enkel seiling

• God plass på sjøen 



Exuma, Bahamas



Seychellene

• Enkel navgigasjon– få grunner /rev 

• Lav båttetthet

• Unike øyer og strender

• Afrika på en trygg måte



Cocos island, Seychellene



Seychellene



Skipper Roddy 
på
Seychellene



Maldivene

• Veldig godt med plass på sjøen

• Finn din egen sandbanke

• 1200 øyer og atoller

• Snorkling og dykking

• Like vakkert som som på bildene



Maldivene



Pris Maldivene

• 50-fots katamaran, via Kilroy:

• Prisen kom på 11.900,- pr. pers for 6 dager med 
fullpensjon.

• Frokosten var alltid sunn og mettende. All drikke 
ombord var inkludert bortsett fra alkoholen. 

• Inkludert kokk ombord, med indiskinspirert mat, både 
til lunch og middag. Kokken sørger for kaldt vann, kald 
brus i kjøleskapet og frukt gjennom dagen.

• Mer på: «Maldives Yacht Charter» og Catamaran Micah
på facebook.



PRISER MIDDELHAVET

• Hellas, juli
• Sun Odessey 32, 2/6, 1305 (Seven Seas Yachts)
• Bavaria 44, 4 /9, 2135 (Seven Seas Yachts))
• Cruiser 48, 4/9, 25.000 kr (Ferieseiling.no)
• Leie av kabin per pers. 48 fots båt, inkl skipper, 5000 kr (Ferieseiling.no)
•
• Kroatia, juli
• Salona 44, 4/10, 34.700 kr (Croatia Yacht Club)
• Lagoon 410, 5/10, 4140  
•
• Tyrkia, juli
• Bavaria 40, 3 /6, 2430 (SeaTravel)
• Lagoon 380, 4/8, 3700 (SeaTravel)
•

•

Priseksempel for leie av båt i en uke uten skipper, 
med antall kabiner/køyer og priser oppgitt euro.



Priser Karibia

• De britiske Jomfruøyer, oktober

• Oceanis 41, 3/8, 1980 (SeaTravel)

• Lagoon 45, 4/9, 4780 (SeaTravel)

•
• Martinique & Grandinene, oktober

• Dufour 42 L. 3/8, 1580 (SeaTravel)

• Lagoon 380, 4/10, 2190 (SeaTravel)

• Leie av kabin for per pers, 9 dager i des., 6300 kr (Ferieseiling.no)

•

• Belize, september

• Moorings 42, 3 /8, 3500 (Seven Seas Yachts)

• Sunsail 404 Cat, 4 /10, 3800 (Seven Seas Yachts) 
•



Priser  Seychellene

• Mahe, Seychellene, september:

• Sun Odessey 409, 3 /6, 1990 (Sea Travel)

• Sunsail 404 Cat, 4 /8, 3600 (Sea Travel)

• Leie av kabin for 2 pers, stor kat, inkl skipper, 2720 
(Seven Seas Yachts)



Priser Bahamas 

• Moorings 400 katamaran, 3/8   fra  8000 US 
dollar i februar



Stillehavet- Tahiti-
pris
• Stabil vind 6-10 m/s året rundt

• Katamaran Moorings 4800 7 netter juli 10.000 US 
dollar.



Seil i norsk påskesol :) 

• Ski og seil i Lyngen, Senja og Lofoten
• Seil og sykkel
• Seil og festival
• Seil med hund og hagle på jakt
• Seil og trekking
• Lag din egen seiltur 

• https://www.seilnorge.no/
• https://boreal-yachting.com/

https://www.seilnorge.no/
https://boreal-yachting.com/


Ski og seil i 
Lyngen



Nord-Norge 


