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Eskadersegling i Turkiet hösten 2007
Under två härliga höstveckor anordnade Västkustkretsen och Poseidon Travel eskadersegling
i Turkiet. Göran Granath seglade med första (15-22/9) och Lars Ödman den andra (22-29/9)
veckan.

Görans upplevelser
Start i Marmaris
Eskadern startade i Marmaris. Vi seglade österut i fyra helt nya Beneteaubåtar, 39- 43 fot,
rymliga, bekväma och lättseglade. Båtarna var komplett utrustade för säker chartersegling. En
möjlighet för många att få pröva allt vad en modern segelbåt kan erbjuda av teknisk
utrustning.
Gunnar Hejde, vår eskaderledare, var sedan tidigare väl förtrogen med den lykiska kustens
skyddade vikar, charmiga små städer, historiskt intressanta platser och inte minst det turkiska
köket!
Efter skepparmötet fri segling
Varje besättning bestämde själv dagens segling. Vid morgonens genomgång angav Gunnar
förutsättningar och möjligheter och tillsammans beslutade ansvariga skeppare i vilken
natthamn vi skulle mötas. Där låg alltid en restaurang och middagarna intogs gemensamt vid
långbord.
Tillsammans i den ljumma kvällen
Att sitta tillsammans i den ljumma kvällen under stjärnor, bland spelande cikador och
doftande turkiska läckerheter, kan få vilken nordbo som helst att öppna sitt hjärta och blomma
ut bland nyfunna seglarvänner.
Lykiska kusten imponerande
Den lykiska kusten är imponerande! De blånande Taurusbergen reser sig med toppar tusen till
tvåtusen meter höga, djup på över tusen meter är inget ovanligt. Stora delar av denna kust är
naturskyddad. Man kan få sällskap av delfiner och havssköldpaddor, vilket många av oss fick
uppleva. Vid en utflykt uppför Dalayanfloden studerade vi lykiska klippgravar från 300-talet
före Kristus och besökte ruinerna av en antik stad med bland annat en magnifikt belägen
amfiteater. Området lär ha befolkats på 1000-talet före Kristus av folkslag som vandrade nerv
från Anatolien och före dem hade fenicierna sina handelsplatser här.
Perfekt service i hamnarna
I hamnarna var servicen perfekt. Man fick alltid hjälp att förtöja och kunde dessutom
förbeställa plats.
Sunsail är en världsomspännande organisation för chartersegling. Proffsigheten är påfallande!
Man fick känslan av ett personligt engagemang varhelst man mötte Sunsails personal.

