Eskadersegling bland
Vindarnas öar norr om Sicilien
hösten 2012
Vi önskar er välkomna att förlänga säsongen med en segling utöver det vanliga.
Text och foto: Barbro & Tommy Carlsson

I slutet på september 2011 reste vi ner
till Italien för att utforska möjligheterna till att genomföra en eskader bland
Lipariska öarna. I Tropea, på italienska
fastlandet strax norr om Messinasundet
fick vi vår Cyclades 43.4. Dagen efter
gjorde vi en tidig start mot Stromboli,
40 M västerut. I en varm lätt vind, hade
vi fantastisk skön segling över öppet
hav. Efter några timmar började vi spana efter Stromboli, drygt 900 meter hög,
strax dök den upp och vi såg lite mörk
rök på toppen. Det här ville vi kolla mer
så vi gick runt till västsidan. Här både
ser och hör vi utbrotten. Det puffar ut
svart rök och stenar rutschar ner efter
bergssidan och plumsar i havet med ett
fräsande, häftigt. Här låg vi länge och
beskådade utbrotten, samtidigt som vi
turades om att bada. I den nordostliga

vinden var det olämpligt att ankra vid
Stromboli, varför vi gick vidare mot
Panarea för att finna natthamn. Nästa
morgon startade med blås och åskbyar
så vi lämnade piren och väntade ut byarna i lä sydväst om Panarea. Vi gick sedan mot Lipari, solen började värma oss
och vinden var behaglig. Efter en natt
i Lipari seglade vi någon timma till ön
Vulcano. Vi ankrade i en vacker vik med
kristallklart vatten, som gjort för snorkling och simturer. Nästa dag seglade vi
till Filicudi, ön näst längst västerut i arkipelagen. Vi rundade ön och studerade
stenpelaren La Canna som sticker 71
meter upp ur havet och de djupa grottorna i berget. Ankrade för lunch och
kort promenad innan vi seglade vidare
till den trevliga byn Rinella på Salinas
sydsida. Därefter seglade vi åter till

Lipari. Dags för återresa, startade tidigt
och fick se en helt otroligt vacker soluppgång. Med svag västlig vind rätt i nosen,
blev det mest motorgång, vi solade och
njöt av go-vädret. Slutetapp blev 50 M.

På söndagen startar vi seglatsen mot den ö där
vindarna tillåter ankring för natten. Målet är att
se sex av de sju öarna. Det är två öar som har en
hamn, de övriga endast en pir att ligga vid eller
anvisad ankarplats. Vilken ö vi seglar till avgörs
av väder och vind dag till dag. Vi seglar bland öar
som är nästan 1000 meter höga och där det bara
några hundra meter från land är 500 till 1000
meter djupt. Första och sista etappen är 40-50 M
över öppet hav, de övriga 10-20.
Vi seglar med båtar från världsledande båtuthyraren SUNSAIL, från deras bas i Tropea. Fyra
båtar är reserverade, två st Sunsail Beneteau
39 med 3 dubbelhytter + salong, 2 WC/dusch samt
2st Sunsail Beneteau 43 med 4 dubbelhytter +
salong, 2 WC/dusch.

Detta finner
du bara hos

www.hqhh.de

På fredag 28/9 flyger vi från Göteborg (vid behov Stockholm och/eller Köpenhamn) till Neapel.
Busstransfer till hotell i Tropea där vi övernattar
och provianterar på lördagen.
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Sex seglingsdagar

Pantaenius
Ingen självrisk vid t. ex.
totalförlust, inbrott,
brand, transportskada,
blixtnedslag
Alla skador på grund
av vatteninträngning /
sjunkning är försäkrade.

Pris per person 10 500 SEK (del i dubbelhytt)
I priset för resan ingår:
•
Reguljärt flyg med Lufthansa från
Landvetter via Frankfurt till Neapel t/r
•
Transfer med buss från Neapel till
Tropea t/r samt hotell i Tropea
•
Självriskförsäkring (reducerad deposition
750kr/båt erläggs på plats)
•
Komplett utrustad båt med bl.a jolle och
utombordare, GPS/plotter, autopilot,
CD-spelare etc.
•
Förbetald diesel
•
Slutstädning, lakan och handdukar,
snorkelutrustning
•
Välkomstdrink med snacks
•
En gemensam middag under seglingen

Nytt för gammalt - inga
åldersavskrivningar

Fast överenskommet
försäkringsbelopp

50% av självrisken för medlemmar
i Svenska Kryssarklubben.

Resevillkor och anmälan:
•
Poseidon Travel AB:s allmänna och
särskilda resevillkor gäller för denna resa
•
Detaljerat program, anmälan och betalning
av anmälningsavgift 2 000 kr görs på
www.poseidontravel.se
Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike
Spanien · Sverige · USA

Eskaderledare
Barbro och Tommy Carlsson
E-post bb.carlsson@telia.com

Föreningsgatan 26 · 211 52 Malmö · Tel. +46-40-20 66 60
info@pantaenius.se

www.pantaenius.se
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