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  INNEHÅLL

Redan 1992 började vi med uthyrning av privata segel- och motorbåtar. Våra båtar 
låg då vid Hotel Stenungsbadens marina i Stenungsund. Verksamheten växte fort och 
några år senare fick vi fick flytta till Almösunds Marina på Tjörn.

2002 flyttade vi till Göteborg och startade vår verksamhet i Eriksbergs marina.

2007 startades Yachtcharter Göteborg AB. Detta för att kunna expandera utomlands till-
sammans med nya delägare. Under 2008 började man att bygga ut Eriksberg och vi var 
tvungna att lämna marinan. Efter verksamheter på Marstrand, Wallhamn startar vi  upp 
en helt egen verksamhet på Ringön i Göteborg. Här samlar vi våra verksamheter under  
namnet Marin Partners. med försäljning av Beneteau och Lagoon. Under åren har vi 
byggt upp ett bra samarbete med agenter och marinor runt  om i världen som står för 
bra service och kvalité. Att båtarna är säkert utrustade och är i bra skick är mycket vik-
tigt. Vi anstränger oss alltid till det yttersta för att du som kund  skall få en så angenäm 
båtresa som möjligt. Att vi lyckas med detta vet vi då många av  våra kunder kommer 
tillbaks år efter år.  På vår hemsida erbjuder vi även möjligheten att boka online. Här 
kan ni hitta riktigt bra priser på både båt och flyg runt om i världen. Här kan ni få riktigt 
bra priser på er resa. Som tidigare är vår affärsidé är att erbjuda dig som kund en trevlig 
och spännande upplevelse på sjön oavsett vilken destination världen du väljer. 

Yachtcharter Göteborg AB borgar för trygghet och service, oaktat du är kund, båtägare 
eller medarbetare. 

Varmt välkomna till oss på Yachtcharter.
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Boka båt online i hela världen till bästa pris
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Screencaps från vår hemsida 

Boka online via boatcharter-online.com 



6 Bra att känna till när man skall hyra båt

Hyra båt utomlands

Detta är roligt, spännande och man får så gott som alltid
bra väder. Planerar man att hyra båt utomlands är det 
alltid bäst att vända sig till en professionell uthyrare.
Uppstår en tvist med en privat uthyrare utomlands gäller 
landets lagar och chansen att få rätt är oftast mycket 
liten. 
Det händer att folk betalar in hyra för en båt varpå ägaren
försvinner så fort pengarna kommer in på kontot. 
 
Genom att vända sig till oss undviker man denna risk.
Vi som uthyrare är måna om vårt goda rykte och anstränger
oss alltid för att du som kund skall bli nöjd. 

Det är viktigt att vara ute i god tid när man beställer sin 
båtresa. Då är chanserna större att man får den båttyp man
önskar. Det är också viktigt att boka flyg i god tid för att få 
det bästa priset. Vi har ett bra samarbete med charterfirmor
och agenter runt om i världen. Tack vare dessa kontakter
kan vi även hålla ett lågt pris. 
Väl framme vid båten är det viktigt att man kontrollerar det
som står på utrustningslistan. Innan ni betalar depositionen
är det bra att göra en ingående besiktning och funktions-
kontroll. Hyr ni genom oss är det garanterat att båten är 
försäkrad för uthyrning. Skulle olyckan ändå vara framme
så kan vi även försäkra er för depositonen. 
Är båten inte rätt försäkrad kan det bli riktigt dyrt. 

Tryggast med firma 

Vänder man sig till en professionell uthyrare kostar det mer
men så spar man också mycket arbete samtidigt som man
får bättre garantier. Vi är väl etablerade och har moderna 
båtar. Därmed är risken för haveri liten. Skulle detta ändå
ske har vi personal som snabbt kan vara på plats och rätta
till felet. I värsta fall byter vi ut båten och semestern kan
fortsätta. En service som en privat uthyrare knappast kan 
erbjuda. Hyr man privat kan båten vara obrukbar redan
när man ska hämta ut den och då måste semestern 
skjutas upp till nästa sommar. Förhoppningsvis får man
pengarna tillbaka men det är en klen tröst när solen
skiner och semestern är förstörd. 
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Välkomna till Yachtcharter-Sweden och specialsidorna för våra egna baser
i Grekland. Här hyr ni båt tryggt och enkelt. Alltid till bästa pris och service.
I våra priser ingår slutstädning, bäddset, dinge och motor. Vi har baser i Aten,
Lavrion, Rhodos, Kos och på Korfu.
Upptäck Grekiska ö världen i våra charterbåtar där du färdas i varma vatten,
med klarblått till turkos grönt vatten under en klarblå himmel. Segla till
underbara vikar överallt i den Grekiska arkipelagen. Här kan ni uppleva lugnet
och stillheten. Ni behöver aldrig trängas med andra båtar för här finns det
tusentals öar att besöka.

Grekland Hellas
9



Joniska öarna: Hyr båt av oss på Lefkas eller Korfu.
Saroniska öarna: Hyr båt av oss i Aten. Segla till Poros, Hydra och Spetses.
Sporaderna: Segla från Lavrion, Aten eller hyr båt direkt på Skiathos.
Kykladerna: Hyr båt i Aten eller Lavrion och besök denna ögrupp, som 
 består av ett 40 tal vackra öar. Mest känd är Mykonos.
Tolvöarna: Kallas även Dodekaneserna. Här finns vi på Rhodos och Kos. 

Medeltemperatur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
8 9 11 15 20 25 28 27 23 18 13 9

Sporaderna

Joniska

GREKLAND HELLAS

Saroniska

Kykladerna Tolvöarna
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GREKLAND HELLAS SARONISKA ÖARNA

Turförslag 1 vecka Turförslag 2 veckor

De Saroniska öarna söder om Aten är ett bra och lättseglat område. Här kan ni besöka de vackra öarna
och Peloponnesos storslagna östra kust. Segla till kosmopolitiska hamnstäder, antika tempel, små
fridfulla fiskebyar och orörda naturhamnar. Segla till de vackra öarna Spetses, Hydra och Poros. 

Ta er gärna lite tid och vandra runt på den största av de Saroniska öarna, Egina, med sina vackra
pistagelundar. Provsmaka gärna de goda nötterna som ön är känd för. Ta er till lugna Angistri , en 
grön liten ö med fina stränder och pittoreska byar. Promenera i de vackra smala gränderna på Poros 
och se hur fint de vita husen stiger upp längs med den vulkaniska sluttningen i Poros hamn.
När ni fortsätter söderut kommer ni till den kosmopolitiska ön Hydra. Hit har artister och författare åkt 
i århundraden för att söka inspiration i den lugna miljön. På Spetses några timmars segling sydväst
om Hydra lägger ni till i den mysiga hamnen. Spetses charm utgörs till stor del av att den rika tallskogen 
möter det kristallklara, azurblå havet, tillsammans med dess traditionella arkitektur är detta en ö som
besökare aldrig kan glömma. 

Läs mer på boatcharter-online.com
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JONISKA ÖARNA

Turförslag 1 vecka

Turförslag 2 veckor

Joniska havet tillhör den lugna delen av Egeiska havet
med sitt stabila klimat och måttliga vindar. Här blåser
inte lika mycket som det kan göra på andra ställen i
Grekland och ibland är det helt vindstilla.
Området är populärt att segla i då det är närmare
mellan öarna än i Cykladerna och Tolvöarna. Det gör
möjligt att upptäcka fler öar och badvikar på mindre
tid än i andra öområden.
Området är inte så exploaterat. Det finns gott om vikar 
och småställen för den som söker lugn och stillhet.  
Här finns chartergäster från hela världen, främst från 
England, Sverige, Tyskland och Italien.
Grekland är förmodligen det största charterseglar-
landet i värden tack vare sin långa stabila säsong och ö-
rika skärgård. Meganisi är en underbar ö utanför Lefkas 
som man inte får missa! Levkas och Korfu är en idealisk 
utgångspunkt för segling i de joniska öarna. Segla runt 
Korfu och besök de små öarna i nordväst som heter 
Errikousa, Othonoi och Mathraki. Den turen är perfekt 
för en veckas segling.
Ett annat alernativ är att ta sig till öarna i söder om 
 Korfu som heter Paxos och Antipaxos. Besök den 
vackra byn Parga på det grekiska fastlandet.

Mer information finner ni på boatcharter-online.com
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SPORADERNA

Turförslag 1 vecka

Turförslag 2 veckor

Välkomna till Marinan på Skiathos.

Sporaderna är en ögrupp som ligger utanför Evia och Thessaliens
kust. Den består av öarna Skiatohos, Skopelos, Alonissos och 
Skyros. Öarna föredras av de lite mer kräsna semesterfirarna, 
inkluderat Atenarna som samlas där för att njuta av det goda 
livet några veckor på sommaren. 
Sporaderna kallas så av det grekiska ordet för ”utspridda”. Alla 
öar garanterar en fantastisk semester och ett levande nattliv för
den som söker det. Här spelade man in filmen Mamma Mia.
Öarna i grekiska Sporaderna är frodiga och gröna. För de som
gillar Korfu och de andra Joniska öarna är detta ett alternativ. 
Huvudort, med en vacker stad är Skiathos. Området är känt för 
sina fina stränder och turkosa vatten. Avståndet är kort mellan 
öarna och med båt når ni snabbt till den lite större ön Skopelos. 
Här är turismen lite mindre påtaglig. Ön är känd för fruktodlingar, 
vackra vyer och vackra bondgårdar. Det är lätt att ta sig runt längs 
huvudvägen och här finns flera fina stränder, vikar och klippformationer
vid det klara vattnet, som är utmärkta för snorkling. Alónissos med 
hamnstaden Patitiri är lugn och välordnat vitkalkad. Här är det gott om 
grusvägar och sparsamt med trafik. Till Sporaderna räknas också ön Eubea, 
Greklands näst största efter Kreta. Loura Aidipsou är en fiske-
och semesterort i nordväst som bl a lockar med varma källor.
Skyros är en ö lite för sig själv mellan Sporaderna och öarna vid turkiska
kusten.

Läs mer på boatcharter-online.com
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KYKLADERNA

Turförslag 1 vecka

Turförslag 2 veckor

Lavrion ligger på fastlandet söder om Aten och
är den idealiska utgångshamnen för att upptäcka
ögruppen Kykladerna. Kykladerna är en stor ögrupp 
som ligger mitt i Egeiska havet. Ögruppen bildar en 
ring, med ön Paros i mitten. Namnet betyder cirkel 
och kommer från grekiska ordet ”Cyclos”.
Ögruppen bjuder på det som är typiskt för Grekland 
med vitkalkade hus och blå fönsterluckor. Typiskt är 
också de vackra klarblåa kupolerna som smälter in i
det lika blåa havet nedanför. Överallt längs med 
hamnen och de vackra gränderna finner ni små 
trevliga tavernor med god mat och gott vin.
Totalt består ögruppen av ett 40-tal öar, som de orörda
öarna Dionousa, Shinousa, Irakla och Koufonia till de 
mer kända öarna Mykonos, Naxos, Ios och Paros. 
Seglar man så är det lätt att även besöka de mindre
exploaterade öarna Kea, Kithnos, Serifos och Sifnos.
Passa på att besök ön Amorgos. Här spelade man in 
filmen ”Det stora blå”. För att ta sig mellan öarna är 
det bra om mer än en person har erfarenhet av segling.
I bland kan det blåsa upp lite och det kan bli lite härlig
havssegling. Bland Kykladerna kommer ni att upptäcka 
en mängd fina vikar och pittoreska hamnar. Planera er 
tur eller ta del av våra turförslag. Området är stort och 
distanserna mellan öarna är längre än i de andra
områdena. Landskapet varierar mellan öarna och på
hösten är det ganska torrt. Njut av ett fantastiskt klart
och blått hav, samt en klarblå himmel. Området har 
flest soltimmar i Grekland.

boatcharter-online.com14



TOLVÖARNA
DODEKANESERNA
Välkomna till marinorna på Kos och Rhodos.
Dodeka betyder 12 på grekiska och det förklarar det udda
namnet Dodekaneserna. Här kallar vi ögruppen för Tolvöarna. 
Ögruppen sträcker sig från Samos i norr till Rhodos i söder.
Är man riktigt noga, så innehåller området faktiskt 163 stora
och små öar. På de flesta av öarna hittar ni sköna naturvikar 
och långa sandstränder. Kos är nog den mest populära och
kända ön. Kos ligger strategiskt i mitten av ökedjan. 
Hyr du båt här är det bara att välja om man vill segla norrut
eller söderut. Hyr ni båt av oss på Rhodos är det norr ut som 
gäller.

15

Många anser att detta är det vackraste seglingsområdet i 
Grekland. Seglar man här går det givetvis bra att segla över 
till Turkiet. Segla in i den vackra hamnen på Simi, eller 
beskåda de mäktiga St John klostret på den stillsamma ön 
Patmos. Njut av det pulserade nattlivet på Kos eller Rhodos
eller segla vidare till i princip helt anonyma öar.
De vanligaste är Chalki, Tilos och Nissyros. Seglar man 
norrut besöker man Lipsi, Leros och Kalimnos. De sistnämnda
är kända för sina tvättsvampsodlingar. 
Det är lätt att hitta natursköna vikar och sköna långa 
sandstränder. Mångas favorit är Astipalea.

Läs mer på boatcharter-online.com



Turkiet Tyrkia
Nights and days

Medeltemperatur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Luft 12 14 17 21 24 29 33 34 29 25 23 17

Vatten  18 16 16 18 21 24 26 27 26 24 22 19 
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Turkiet Tyrkia
Nights and days

Medeltemperatur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Luft 12 14 17 21 24 29 33 34 29 25 23 17

Vatten  18 16 16 18 21 24 26 27 26 24 22 19 

Turkiet är landet där Europa möter Asien. Mötet mellan
nu och då, spännande kultur, god mat och vänliga 
människor. Landet har den soligaste Medelhavskusten 
med makalösa sandstränder och längsta seglings-
säsongen.
Turkiet har det senaste decenniet utvecklats till ett av
de populäraste resmålen för oss nordbor. Det beror
säkert på att vår valuta är stark mot den turkiska. 
Det är också varmt och soligt från tidig vår till sen 
höst. Det är vad vi nordbor behöver.
Turkiet har ett stort utbud av nöjen, kokkonst i 
världsklass, utmärkt shopping, restaurang och 
barutbud. Ett komplett land för din semester.
Vår bas finns i Marmaris.

17
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 På grund av det underbart soliga vädret, orientaliska gästfriheten 
och sin antika kultur så är Turkiet den perfekta platsen för båt resor. 
De bästa seglingsområdena på den turkiska kusten är Egeiska 
havet med dess vackra kust och “Turkiska Rivieran” mellan Antalya 
och Anamur med sina vackra vikar och stränder.

Turkiet är stolt över sin 8333 kilometer långa kustlinje. Detta gör 
dem till en av de största båtsportregionerna i världen. 2805 km 
av den turkiska kusten hör till Egeiska havet. Ni och er besättning 
kommer att överväldigas av det turkosblåa vattnet med de vackra 
höga bergen i bakgrunden. De klarblå vikarna med sina härliga 
sandstränder är ett verkligt paradis för bad och snorklingsälskare. 

När ni går i land efter en skön dag till havs är det spännande att  
utforska städerna med sin långa historia. Den turkiska kusten kallas  
bland för det största friluftsmuseet i hela Medelhavsområdet. Det 
finns spår och lämningar från forntida kulturer nästan överallt i 
Turkiet. Här finns till exempel resterna av de största forntida metro-
polerna Efes och Pergamom. En annan sak som är mycket uppskat-
tat är att besöka alla de basarer och marknader som finns i städerna 
längst med kusten. På de smala gatorna och gränderna kommer ni 
att känna andan av den gamla Orienten.

När ni seglar mellan de olika destinationerna kommer ni definitivt 
få många möjligheter att smaka på det turkiska köket som är känd 
som ett av de bästa i världen. Tillagningen har traditioner som går 
tillbaka till tider då sultaner styrde landet. Efter en skön dag till 
havs, med sol och bad, är det skönt att promenera på stranden, ut-
forska mångfalden i Turkiets flora och fauna. Det finns många djur 
och växtarter som kommit till Turkiet via Europa, Asien och även 
Afrika.

Seglingsförhållanden

Turkiet har 315 molnfria dagar per år. Under högsäsongen mellan 
april och oktober är himlen blå och vattnet är varmt. Här njuter ni 
av härliga solnedgångar, milda vindar och ett stilla hav. Utforska 
Turkiets fantastiska kustlinje med hundratals vikar och bukter. 
Oftast blåser det från nordväst med måttliga till friska vindar. De 
milda vindarna från väst och nordväst gör Turkiet till ett idealiskt 
seglingsland. Under perioden april till oktober dominerar hög-
trycken. Vindarna är växlande med sjö- och landbris. Längs med 
den västra kusten blåser det ofta en nordnordvästlig vind. Under 
perioden är vattentemperaturen upp mot 26 grader. 

Segling i Turkiet ger också ett utmärkt tillfälle att få uppleva gäst-
vänligheten hos folket som bor i kuststäderna. Vid vissa platser 
utmed kusten kan ni se berg som höjer sig 3000 meter över havet. 
Att segla längs med Turkiets kust ger dig en känsla av att segla i 
antikens farvatten. Ni passerar många av antikens gamla städer. 
Halikarnassos (dagens Bodrum) Efesus, Kaunos och Xantos är några 
av dessa städer. 

18 
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Marmaris ligger där Turkiet är som allra vackrast, på den 
Egeiska kusten nära den grekiska övärlden. Nedanför gröna 
berg sticker små skärgårdsöar upp ur havet och i kustens 
bukter lyser vattnet turkosblått. I det natursköna Marmaris 
ligger vår bas i Netsel marina. Från basen har du mindre än
fem minuters promenad till centrala Marmaris med mängder
av restauranger, barer och pubar. Avståndet är dock långt 
nog för att du kan sova lugnt och skönt på natten. 
På kvällarna tänds fasadbelysningen på Suleymans 1500-tals 
borg och folklivet i de närbelägna basarerna sjuder.
Det finns massor av shoppinggator och arkader i den gamla
delen av Marmaris. Här kan du pruta till dig mattor, kryddor 
och kläder i massor.

Marmaris
19
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Turförslag från Marmaris

ASI Koyu

Sarsala

Kapi Creek

Fethiye

Marmaris

Ekincik

20
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Dag 1  –  Ankomst Netsel Marina, Marmaris
Träffa teamet och gör er hemmastadda på båten. Passa på 
att bekanta er med Marmaris. Njut av en god middag på
någon mysig restaurang i stan. För er med massor av energi,
så är det bara att besöka Bar Street och dansa hela natten på någon
av alla nattklubbarna.

Dag 2  –  Ekincik, Turkiet (19nm)
Gör en skön seglats till Ekincik och njut av en middag 
på “Mina Marina”. En restaurang som ligger på en kulle 
med fantastisk utsikt över bukten i Ekincik. Har ni lust och tid, 
så lägg en halvdag på en vacker flodtur till Caunos .

Dag 3  –  Kapi Creek, Turkiet (27nm)
Här kan ni njuta av den berömda utsikten Kapi Creek. Orten är 
känd för sin gästfrihet och friska hemlagade mat. Personalen 
kommer ut och möter er på sin träbrygga. Njut av bad och 
avkoppling. En perfekt hamn efter en skön dagssegling. 

Dag 4  –  Fethiye, Turkiet (12 Nm)
Lägg till i den livliga staden Fethiye. Ta en promenad till stadens 
centrum och beskåda de Tyriska gravarna och gamla teatern. Här 
finns det ett överflöd av affärer, barer och restauranger. Ta en tur till  
den övergivna grekiska byn Kara Koyu.

Dag 5  –  Sarsala, Turkiet (12 Nm) 
Tillbaks till lugn och ro, med kristallklart vatten för bad och avkoppling.
Njut av gästfriheten på en familjeägd restaurang och smaka på husets
specialitet – turkiska Pide.

Dag 6  –  ASI Koyu, Turkiet
Ankra upp i den vackra viken. Bada i det kristallklara turkosa vattnet och njut
av en god middag ombord.

Dag 7  –  Återgå till Marmaris (24nm)



Besök vår hemsida och boka online på nätet. Vi står för att allt funger perfekt för en lyckad
semester. Utöver Marmaris hyr ni båt till bästa pris på orterna ovan. Mer information om varje
hamn finner ni på boatcharter-online.com. Ta del av våra turförslag eller skapa egna med 
Google map.

Övriga Turkiet / Tyrkia med

Antalya

Bodrum

Çeşme

Fethiye

Finike

Göcek

Karaca Sugüt

Kuşadası

Orhaniye

Yalıkavak / Bodrum Peninsula

Marmaris
 boatcharter-online.com
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Besök vår hemsida och boka online på nätet. Vi står för att allt fungerar perfekt för en lyckad
semester. Av oss hyr ni båt till bästa pris på orterna ovan. Mer infomation om varje hamn 
finner ni på boatcharter-online.com. Ta del av våra turförslag eller skapa egna med Google map.

KROATIEN
 boatcharter-online.com
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Kroatien 
boatcharter-online.com 

Det var i det forna Jugoslavien som svenskarna började charter-
segla. En del köpte egen båt och lade den i Adriatiska havet. Det 
var ju perfekta segelvatten. Tyvärr så kom kriget i slutet på 1980 
och båtturismen dog ut. Grekland och Turkiet tog över en stor del 
av charterturismen. Nu när kriget är slut och Jugoslavien delat så 
vill de naturligtvis ta tillbaka turisterna. Det ges ut fina påkostade 
broschyrer och sjökort. De visar upp sig på båtmässor och visar att 
de är beredd att ta emot båtfolket. Kroatien har i dag den längsta 
kustremsan av de nya länderna. 

Hamnarna är stora och välorganiserade med duschar och toaletter. 
På kajerna står de ofta och vinkar in båtarna till en bestämd plats. 
Hamnavgifter varierar men för en 50 fots segelbåt med 11 personer 
kostar det cirka 400 kronor. I Grekland är det betydligt billigare men 
där tillkommer kostnader för el och vatten. Kroaterna är måna om 
naturen och vill att ni tömmer tankarna i hamnarna.

Seglingsvattnen här är mycket lättnavigerade då grunden är få. 
Kroatien har många bra naturhamnar, flera riktigt mysiga med bra 
badvikar och skydd för vindar. De kroatiska öarna har mer grönska 
än de grekiska öarna. I hamnarna är det gott om restauranger och 
livliga brasserier. Det är lätt att hitta en egen vik och koppla av på 
någon egen skön badstrand. Dubrovnik är en upplevelse med sina 
boutiquer, sevärdheter och vackra byggnader. Kroatien har inte för-
lorat sin charm trots kriget. Många av de av de charmiga små byarna 
är väl bevarade. Adriatiska havets kristallklara vatten lockar till bad. 
Ofta får ni sällskap av delfiner när ni seglar mellan öarna. Skärgården 
är förtrollande med sina pinjeträd som vajar i grönskan. 

Kroatien har Europas största skärgård med 1 185 öar, varav knappt 
70 är bebodda. Längs kusten finns genuina fiskelägen och samhäl-
len som har en tusenårig kultur med tydliga spår efter grekernas 
och romarnas liv och handel. Detta gör Kroatien till ett paradis för 
seglare och båtluffare.

Totalt finns det 292 hamnar i Kroatien. 150 av dem ligger på öarna. 
Från Umag i norr till Dubrovnik i söder finns 50 moderna, välut-
rustade marinor och oändligt många orörda naturhamnar, fjordar, 
bukter och stränder. Adriatiska havet är ett relativt grunt innanhav 
och medeldjupet utefter mellersta och södra dalmatiska kusten är 
70 meter. Djupsikten varierar från 10 till 18 meter i norra delen av 
kusten, 16 till 30 meter i mellersta och 20 till 40 meter i södra delen. 
Sund, kanaler och passager har normalt en djupsikt mellan 10 och 
30 meter. Luftfuktigheten till havs ligger normalt omkring 75 pro-
cent och ger, tillsammans med den lätta Maestralvinden, behagliga 
förhållanden även under de hetaste sommardagarna. Morgonbri-
sens vindstyrka är omkring 4 m/sek och den kulminerar vid 8 – 9 m/
sek, för att sedan avta under eftermiddagen.
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Italien 
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Italien med sin vackra kust, speciellt västkusten, gör det till ett fantask-
tisk land för båtsemester. Italien är omgivet av Adriatiska havet, Joniska 
havet,Tyrrenska havet och till sist Liguriska havet. Italien ståtar med flera 
vackra skärgårdar som Tremitiöarna i Adriatiska havet, den Toskanska arki-
pelagen, Pontine-öarna, de Eoliska öarna och Egadiska öarna i Tyrrenska 
havet. 

Med sin expansiva kust och öar erbjuder Italien flera bra alternativ för 
både segel- och motorbåtar. Varje område har sin egen rikedom med  
storslagen natur, konst, kultur, historia och god mat. 

Seglingsområden

Toscana och Liguriakusten  –  Italienska Rivieran
Här håller stora delar av det internationella jetset-gänget till med sina 
båtar. Toskanska arkipelagen består av sju idylliska öar. Elba och ön  
Montecristo är de mest kända. De rådande sommarvindarna är väst till 
nordvästliga. Sydostliga vindar är vanliga runt fastlandskusten. På nät-
terna är det ofta svaga västliga eller sydvästliga vindar vilket gör det 
bekvämt att ankra upp för natten.

Sicilien
Sicilien är ett seglingsområde för Er som vill uppleva en vacker natur med 
imponerande kustlinjer och Etna’s vulkanisk topp i bakgrunden. Med sitt 
milda klimat och vulkaniska jord erbjuder Sicilien Er ett överflöd av grönska. 
Eoliska öarna ligger 5 mil från Siciliens kust och skyddas av Unesco.  
Varje ö här är toppen av en vulkan och två av dem är fortfarande aktiva. 
Öarna har bra hamnar och ankarplatser som skydd för den nordvästliga 
vinden. Denna kan ibland blåsa rätt kraftigt så det behövs.

Sardinien och Korsika
Sardinien och Korsika kombinerar smaker från både Italien och Frank- 
rike. Sardinien är en plats med ett bedårande landskap och historia.  
Dess klimat är lite svalare än resten av medelhavsområdet. Friska vindar  
från nordväst bidrar till en underbar segling och ön har fantastiska 
hamnar och vikar. Emerald kusten i norr är känd för sina vackra stränder, 
strålande blått vatten och karga klippor. Detta är en utmärkt bas för att 
utforska de mycket berömda Maddalena öarna på vägen upp till den 
franska ön Korsika.

Amalfikusten och Neapel
Amalfikusten och den livliga Neapelregionen är den perfekta utgångs- 
punkten för en njutbar kryssning längs med fastlandet och öarna i när-
heten. Från Neapels storstadsliv tar ni er snabbt till Isle of Capri eller längs 
med den vackra Amalfikusten. Höjdpunkterna här är den arkeologiska 
platsen i Pompeji, den Blå lagunen på Capri, den vulkaniska ön Ischia  
och de prestigefyllda orterna Positano, Amalfi och Ravello. 



Antibes, St Tropez, Cannes, Nice och Monaco är några av namnen på Franska Rivierans berömda kuststäder. De har 
ett enormt utbud av restauranger och festligheter. Stränderna är inbjudande och stora lustjakter ligger för ankar 
på Medelhavets turkosblå vatten. Ni kan välja mellan att besöka jetset-marinor och delta i det internationella natt-
livet eller att besöka någon mindre hamn eller ö. Många passar på att segla runt Korsika, som tillhör Frankrike.

Städerna här borgar för god mat och gott vin tillsammans med spännande upplevelser. Seglingen mellan  orterna 
kan vara lite krävande. Kusten är dramatisk och omväxlande med sina upp till 2500 meter höga bergsmassiv. 
Längs med kusten finner ni djupa natur vikar med turkosfärgat vatten som erbjuder bra ankringsplatser. På kvällen 
ligger ni i någon av de många medeltida hamnstäderna med mysiga gränder, gamla hus och kyrkor. Som seglare 
kommer ni till platser som den vanliga turisten aldrig når.

Väder och vind
Bästa perioden är från april till oktober. Vattnet är cirka 18 grader i början på perioden och blir upp emot  25 grader 
i slutet av perioden. Vindarna varierar med land- och sjöbris. Högtrycken brukar dominera under hela perioden.

Kanarieöarna
Ni kan njuta av havet på tusentals sätt och på Kanarieöarna finner ni alla. Vattnet som omger öarna är blått, klart, 
fullt med liv och 18 till 23 grader året om.

Utanför öarna finns de bästa villkoren för att segla. De uppfriskande passadvindarna blåser regelbundet vilket 
håller temperaturen nere samtidigt som det bäddar för spännande seglatser.

Mallorca, Menorca och Ibiza
Mallorca har samlat det bästa från alla världar och är en av Spaniens mest turistvänliga öar. Om ni under en och 
samma resa vill ha möjlighet att välja mellan strandliv, sport, natur- och kulturupplevelser, är Mallorca en idealisk 
lösning. Ni kan slappna av på fantastiska stränder med kristallklart vatten på ön som har över 300 soldagar om 
året.

Mallorca är huvudö i ögruppen Balearerna. De närmaste grannöarna är Menorca och Ibiza, vilka är lätta att ta sig 
till med båt. Ibiza är känt för sina många diskotek och sitt pulserande nattliv.

Frankrike och Korsika 
boatcharter-online.com

Spanien och Kanarieöarna

  25



26



Västindien är mer än 100 mil från norr till söder och ännu mer från öst till väst. Västindien/ Karibien
omfattar några av de vackraste öarna på jorden. Området består av en stor mängd öar i ett enormt
vidsträckt hav, med en stor blandning av olika kulturer. Brittiska Jungfruöarna, med Tortola i centrum,
anses vara en av de bästa charterdestinationerna i världen för segling och kryssningar. Öarna är kända 
för sin säkerhet och bra ankringsplatser. Brittiska Jungfruöarna BVI ligger inbäddat i Sir Francis Drake
kanalen och området är enkelt att navigera i. De ljumma passadvindarna ger er en lugn upplevelse 
av segling. Här hittar ni en perfekt blandning av seglingsupplevelser att njuta av! Bilden här visar Trunk
Bay på St. John. 

Söder om Kuba finns ett stort och orört vattenområde, med azurblått vatten. Njut av Vita öar, varmt
vatten, stora korallrev utan trängsel och turism. Det är unikt i turistexploaterade Karibien. 
Seglingsområdet är 350 sjömil i öst-västlig riktning och 150 sjömil i nord-sydlig. Ett enormt stort område, 
med ett djup som bara ligger mellan 3 – 4 meter. Detta gör området behagligt att segla i med små, 
vänliga vågor, trots att passadvinden blåser sitt vanliga 10 – 15 meter per sekund.

Medeltemperatur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
27 27 27 27 29 29 30 30 30 30 29 27

Segla med oss i Västindien
 boatcharter-online.com  Karibien
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365 öar, en för varje dag på året och över 2000 stränder till ditt förfogande. Naturen är bedårande och området är 
känt för att vara en av de vackraste platserna i Sydamerika.

Upptäck nöjet och njutningen av att segla i den underbart vackra skärgården utanför Brasiliens kust. Kryssa 
mellan de himmelska öarna, ankra upp och bada i de varma lagunerna med vita sandständer. De vackra bergen 
Mata Atlântica tonar upp sig i bakgrunden och bidrar till att känslan blir total. I skydd av ön Ilha Grande, ligger 
en enorm bukt med cirka 365 öar. Läget gör området till ett idealiskt segel- och kryssnings område. Den daglig 
havsbrisen med måttliga vindar, och det korta avståndet mellan öarna, gör att semestern blir riktigt stressfri och 
avkopplande. Ankra upp i någon vacker vik för lunch och ta ett svalkade dopp i det varma vattnet, promenera 
längs sandstränderna och upptäck öarnas alla stigar.

Här är det säsong året runt. Vintertemperaturer varierar mellan 25 och 30 grader under dagtid. På nätterna är det 
kallare, ungefär som en bra svensk sommar. Vattentemperatur är cirka 24 grader. Somrarna är varma med tem-
peraturer på 30 till 35 grader men det upplevs ändå som behagligt tack vare den svalkande havsbrisen. Under 
sommaren ligger vattentemperaturen på cirka 28 grader. Besök vår hemsida för mer information och för att se 
utbudet av hyrbåtar.

  29Seycellerna

Brasilien och Angra dos Reis

Seychellerna mitt i Indiska Oceanen är en ögrupp som omfattar inte mindre än 115 underbara öar som ligger ca 1000 
sjömil öster om Kenya’s kust. 41 av öarna är större och består till stora delar av Granit. De övriga öarna är lägre korallöar. 
Seychellerna är ett av världens bästa seglingsområden och dykområden. Med charterbåt utforskar man lätt övärlden som 
består både av låga korallöar och högre vulkaniska öar. Man brukar börja seglingen från huvudön Mahé i ögruppen ”The 
Inner Islands” där också alla internationella flyg landar, eller från den näst största ön, Praslin, 30 minuter med lokalt flyg 
från Mahé.

Du kan välja att utgå från huvudön Mahé eller ön Praslin, 20 sjömil nord ost om Mahé. Avstånden är korta och det är 
endast några sjömil mellan öarna.

Har man dykarcertifikat, så måste man passa på att dyka här. Öarna är kända för att vara ett av världens bästa dykställen.

Väder och vind
Ni kan segla på Seychellerna året runt. De inre öarna runt huvudön Mahé ligger utanför cyklonbältet med förut-
sägbara vindar. Oktober till april är den säkraste perioden. Under maj till september dominerar sydostpassaden 
med behagliga temperaturer på 25 till 30 grader och under oktober till april dominerar nordvästliga vindar.



Längs Australiens östra kust inbäddade i Stora Barriärrevet ligger det flera vackra öar. Alla har en egen charm 
och atmosfär men med det gemensamt att de är exklusiva seglings resmål, gjorda för att behaga, att resa hit är 
att möta paradiset! Längs Australiens östra kust inbäddade i Stora barriärrevet ligger flera vackra öar. Alla har sin 
egen charm och atmosfär, men med en gemensam faktor  –  de är exklusiv destination för seglings upplevelser, 
att ta sig hit är att upptäcka paradiset!

Lizard Island: är ett stycke av naturens sanna skönheten I mitten av Stora Barriärrevet är detta ett paradis med 
sina 24 snövita sandstränder som inbjuder till bad och snorkling. Heron Island: är också ett centrum i Stora Bar-
riärrevet och stoltserar med sitt rika marina liv, med fiskar i världens alla färger. Tempot är långsamt och avslapp-
nat. Öns besökare kommer hit för att njuta. Fraser Island: har världens största sandstrand. Ön är känd för sin 
regnskog och sandstränder. Long Island: är den vackraste av de så kallade Whitsunday Islands. Ögruppen visar 
verkligen upp sina vackraste sidor. Daydream Island: är en populär ö för familjen, känd för sitt rika djurliv.

Hamilton Island: är den mest exploaterade av öarna i Whitsunday Islands med många bra hotell, restauranger 
och med egen flygplats. För dem som vill erbjuda helikopterturer, kajakuthyrning, och mycket annat som sät-
ter krydda på ditt liv. Airlie Beach: är en litet pittoreskt samhälle på fastlandet i det vackra Whitsunday Islands. 
Staden har mycket att erbjuda och är perfekt för segling, sol och bad. Huvudgatan är full av affärer, restauranger, 
kaféer, barer och nattklubbar. 

Det är med båt som ni verkligen kan upptäcka Sällskapsöarna i Franska Polynesien. Här seglar ni korta etapper 
med öppen segling på 20 – 30 sjömil mellan öarna. Ta det lugnt och utforska varje ös sagolika laguner. Huvudön  
i skärgården är Tahiti, den största av de polynesiska öarna, med Papeete som huvudstad.

Förutom Tahiti inkluderar Sällskapsöarna även Moorea med sina vackra vulkantoppar som speglar sig i den lugna 
lagunen. En annan vacker ö är den magiska Huachine. 17 mil nordväst om Tahiti finner ni Raiatea och Tahaa. Även 
här finner ni idealiska seglingsförhållanden mellan de grönskande öarna. Berömda Bora Bora visar upp sin under-
bara vatten med fiskar, små öar med kokospalmer, sand och koraller. Här finner ni Maupiti, en hjärtformad ö i mitten 
av en turkosblå lagun. Ni seglar in och ut i lagunerna genom flera små passager. Inne i lagunerna seglar ni utan 
sjögång i behagliga passadvindar på 5 – 10 m/s. Ni finner mängder av bra ankringsplatser på insidan av reven eller 
i de djupa fjordarna på öarna. Befinner ni er här är det ett måste att snorkla, så glöm inte utrustningen. 

Passadvinden dominer med O-SO vindar mellan 7 – 10 m/s. Avståndet mellan öarna är ca 20 till 30 sjömil. I lagunerna 
är det grunda och väl utmärkta farvatten utan större sjögång. Området ligger norr om orkanbältet. Temperaturen 
brukar inte överstiga 32 grader. Högsta dagstemperatur ligger på ca 30 grader i januari och februari och lite lägre 
ca 28 grader under juli – augusti. Den varmaste perioden är mellan november och mars då även luftfuktighet ökar 
och det blir tropiska regn. Den torra säsongen är mellan maj till oktober och det är sällsynt att det regnar. Den 
idealiska tiden för segling är således mellan april – maj och september – oktober. 
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Thailand är känt som ett mycket vänligt och trevligt land.
Här seglar man i ett av de mest ovanliga och unika områdena
i världen. Man möts av en slående skönhet med annorlunda 
öar och vikar med vackra stränder.

Upptäck öarna Phuket och missa inte Phang Nga Bay, Krabi,
Phi Phi Islands och Butang Islands, alla har gyllene  stränder 
och ett otroligt undervattensliv med koraller och fiskar i alla 
färger och former. Thailand kallas “Leendets land” och det 
beror på den stora gästfriheten mot turister.

Väder och vind
Thailand har ett varmt klimat och vindarna är  mestadels
måttliga och varierande. Man väljer  om man vill segla i 
området väster eller öster om Phuket. Då man ofta är 
här två veckor eller mer, så kan man hyra båt en vecka och
bo på något fint  hotell andra veckan.

Medeltemperatur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

27 27 28 28 28 28 27 28 30 27 27 27

THAILAND

PHUKET

Besök vår hemsida www.boatcharter-online. com
för Thailand och Phuket.
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Segla på
Västkusten med oss
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När västkusten visar sin rätta sida så finns det inte många platser i världen som 
slår den. Det finns tusentals pittoreska och bildsköna öar längs med hela den 
bohusländska kusten ända upp till Norge. Sedan länge är utbudet stort när det 
gäller nöjen och god mat. Hitta en naturhamn, grilla med dina vänner och njut av 
solnedgången. Kort sagt, Bohuslän är mycket bildskönt, med sina röda klippor 
och rika flora. Numera kan ni även se flasknosdelfiner om ni har tur. Sälar och 
tumlare tillhör vardagen. 
Yachtcharter Göteborg AB har sina båtar i sin egen marina i centrala Göteborg på 
Ringön.
Göteborg ligger verkligen i skärgårdens centrum och det är bara 30 distans till 
 Skagen. På våren och hösten går turerna tätt till Skagen med våra större 50-fotare. 
Ett populärt mål för företag och kompisgäng, som vill uppleva havssegling och 
trevlig gemenskap på kvällen. 
Besök vår hemsida och ta del av vårt stora utbud av fina segel- och motorbåtar 
i alla storlekar. 

www.yachtcharter-sweden.com
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Stockholms skärgård är den största i Sverige 
med sina 24 000 öar. 

Den börjar i Södermanland och följer kusten 
upp till Uppland. I söder finns S:t Annas skär-
gård och i norr finns den vackra och speciella 
Höga kusten. 

Befinner ni er i södra skärgården är det värt 
att segla över till Gotland. Väljer ni den norra 
kusten, så är Ålands skärgård värt ett besök.  
I Stockholm hyr ni båten i Saltsjöbaden. 

Några distans ut ligger Sandhamn, Stock-
holms motsvarighet till Marstrand. 

Vaxholm, Utö, Möja och Finnhamn är andra 
kända öar. 

Vi på Yachtcharter hjälper er med allt för en 
lyckad båtsemester. 

Besök vår hemsida för att se vårt stora ubud 
av båtar. 

Välkomna.
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 35Gotland och Åland

GOTLAND
Gotland är en utpräglad semesterö och ett populärt mål för seglare på ostkusten. Den säregna naturen och 
det fina vädret är en av orsakerna. I Visby finns en bra hamn med service, restauranger och all tänkbar under-
hållning. Gotland är en av de solsäkraste platserna i Sverige och ön har gott om sköna sandstränder. 

Vill ni stanna några dagar finns det mycket att göra. Det tar sin tid att segla över. Från Landsort är det cirka  
70 distansminuter. Det tar 10 – 15 timmar beroende på vad ni har för båt. Passa på att gå över när det blåser 
rätt så att  ni slipper att kryssa. Går ni över från Västervik är det cirka 50 distansminuter.

ÅLAND
Åland är ett härligt resmål när ni semestrar i en båt. Seglar ni från Stockholm behöver ni minst en vecka på  
er. Åland skärgård består av hela 64000 små öar så det är inget problem att hitta en egen mysig vik för sol  
och bad. 

Åland ett självstyrt örike mitt i Östersjön mellan Roslagen och Åbo skärgård. Den är speciell på många sätt, 
dels för den unika skärgårdsnaturen men även för sin historia. Det bor cirka 26200 personer på Åland av vilka 
11000 är bosatta i Ålands enda stad, Mariehamn. 



36 Segelbåtsevent www.yachtcharter-sweden.com

Vi vet att nästan ingenting skingrar tankarna på samma sätt som segling 
och upplevelser på vatten. Låt vinden blåsa genom håret, gör några slag i 
de trånga passagerna och passera de yttre vindpinade öarna. Efter några 
timmar i sittbrunnen lägger vi till i någon lugn vik och dukar upp en väl-
behövlig lunchbuffé. Våra segelbåtar finns i storlekar upp till 16 meter och 
med boende för upp till 10 gäster. Våra erfarna skeppare kan kusten och 
vet var vinden blåser.

Med våra segelbåtar är vi kapabla att anordna stora arrangemang även 
med boende ombord. Maten lagar vi ombord eller tar med oss. Våra 
rymliga och bekväma segelbåtar ser vi som redskap för att förverkliga en 
helhetsupplevelse – där ljuvlig mat, spännande besök, inspirerande och 
avkopplande aktiviteter verkar som bärande element. Välj bland pärlor 
som Akvarellmuséet på Tjörn, de genuina Rökeriet på åstol och omtalade 
Pettersson krog på Käringön. Norge och Danmark ligger inom bekvämt 
räckhåll med någon av våra större båtar. Vi skapar arrangemang utifrån 
era behov och önskmål.

TURFÖRSLAG HALVDAG
Koppla av med en seglats i Göteborgs skärgård, besök Vinga fyr, ät lunch 
på Styrsö Pensionat eller njut av att bara glida fram till ljudet av vågorna 
och vinden. Segla till Marstrand, ät middag och ta bussen hem. Ett spän-
nande sätt att uppleva skärgården och havet.

TURFÖRSLAG HELDAG
Vi åker ut förbi gamla Älvsborgs fästning, glider sakta söderut för att gå 
igenom den passage som i folkmun kallas Snobbrännan. Vi stannar till 
och tar en drink i någon lugn vik och seglar sedan i sakta mak till myt-
omspunna Vinga fyrplats. Där väntar ljuset, solen, vinden och de anrika 
byggnaderna i samspel med havet. Vi dukar upp en skaldjursbuffé i 
sundet mellan Vingaön och Koholmen medan ni besöker Vinga Fyr eller 
Taubemuseet. Efter buffén seglar vi tillbaks mot Göteborg.

TURFÖRSLAG FLERDAGARS
Segla till Köpenhamn, Oslo, Skagen eller Läsö. Njut av hav, vind och frisk 
luft under seglatsen. Ta en tvådagars konferens med övernattning i båten 
eller på utvalda hotell längs kusten.



Våra rymliga och bekväma båtar ser vi som redskap för att förverkliga en 
helhetsupplevelse med ljuvlig mat, spännande besök, inspirerande och 
avkopplande aktiviteter som bärande element. Våra hemmavatten är Bohus-
län. Här finns vi, här är vårt kunnande som  störst och här finns så gott som 
obegränsade möjligheter till upplevelser. Skärgården är tillgänglig och vacker 
året runt. Välj bland pärlor som Akvarellmuséet på Tjörn, de genuina Rökeriet 
på åstol och omtalade Petersons krog på Käringön. Norge och Danmark lig-
ger inom bekvämt räckhåll med någon av våra större båtar. Även i Göteborgs 
skärgård finns sevärda platser, perfekta för en kortare tur på en halvdag eller 
en kväll. Inom några timmar kan vi vara på Vinga, ön Källö-Knippla eller Mar-
strand.

Ät en god middag på någon av restaurangerna eller prova våra utsökta 
seglarbufféer ombord under mer spartanska former eller tillsammans med 
erkända kockar? Vi skapar arrangemang utifrån era behov och önskemål

TURFÖRSLAG SÖDERUT
Vi hämtar vid piren i Eriksberg, passerar Älvsborgs fästning, och går söderut 
igenom vad som i folkmun kallas Snobbrännan. I en vik i Göteborgs södra 
skärgård ankrar vi för förfriskningar och strandhugg. Vi serverar en skaldjurs-
buffé med alla tillbehör ombord på motorbåten. Njut av hav och salta vindar!

TURFÖRSLAG VÄSTERUT
Vi hämtar vid Piren i Eriksberg, passerar Älvsborgs fästning, går söderut ige-
nom vad som i folkmun kallas Snobbrännan. Målet är mytomspunna Vinga 
fyrplats. Där väntar ljuset, solen, vinden och de anrika byggnaderna i samspel 
med havet. Vi dukar upp en skaldjursbuffé i Prickskjulet, på bryggan eller 
ombord vid kaj beroende på väder och vind, medan ni besöker Vinga Fyr och 
Taubemuseet. Efter buffén går vi tillbaks mot Göteborg där vi avslutar med en 
”after sail” i motorbåtens bar!

TURFÖRSLAG NORRUT
Vi hämtar vid Piren i Eriksberg med motorbåt och RIB-båt och kör mot Mar-
strand där vi under färden passerar smala och ofta avbildade Albrektsunds 
kanal. Ombord på motorbåten erbjuds förfriskningar, vi gör avstickare för att 
se säl och om vi har tur – tumlare! Vi lägger till vid stenkajen på Marstrand, 
tittar på fästningen, strosar i de gamla gränderna, medan vi dukar upp en 
buffé ombord. Efter buffén går vi tillbaks mot Göteborg där vi avslutar med 
en ”after sail” i motorbåtens bar!

TURFÖRSLAG HELDAG
Motorbåtsevent
Vi åker norrut mot Marstrand. På vägen passerar vi Albrektssunds kanal, och 
kör vidare mot Åstol, där vi äter en god fisksoppa eller kanske rökta räkor. Vi 
åker sedan norrut i den bohusländska skärgården, passerar Klädesholmen, 
det trånga sundet vid Kyrkesund och det genuint mysiga Mollösund. Vad sägs 
om middag på Petersons Krog på Käringön eller kanske Smultron och Tång i 
Grundsund? Möjligheterna är många. Vi hjälper gärna till med att göra er dag 
innehållsrik och trevlig.

TURFÖRSLAG FLERDAGARS
Pröva något nytt! Åk med motorbåt till Köpenhamn, Oslo eller till Skagen. Vi lägger till centralt, med boende och 
konferensmöjligheter ombord i fantastisk miljö. Eller njut av hav, vind och frisk luft under en tvådagars konferens 
med övernattning mitt i hamnen på Käringön eller Smögen. Ni bor ombord, alltid mitt i vimlet med sjöutsikt.

Ett annat alternativ är att segla till Köpenhamn, Oslo, Skagen eller Läsö. Njut av hav, vind och frisk luft under seglat-
sen. Ta en tvådagars konferens med övernattning ombord, alltid sjöutsikt, eller boka in er på hotell längs kusten.
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Med Merceditas kan vi erbjuda en mycket trevlig kombination av komfort och skärgårdsupplevelse. Merceditas 
kan ta sig in i de små hamnarna och vikarna i skärgården, samtidigt kan vi erbjuda en komfort man sällan ser i 
ett 23 meter långt fartyg. Vi erbjuder kortare turer som t.ex. en transport från Stockholms innerstad till Ert favo-
ritställe i skärgården. Lunch och middagsturer med mat från vårt mycket uppskattade kök, all mat lagas ombord 
av Karen som också är en av Merceditas två ägare. Dessa turer kan vara från tre timmar upptill en heldag med 
strandhugg på Huvudskär, Utö eller kanske Sandhamn. Vid övernattning finns 3 dubbelhytter med dusch och wc. 
Är ni fler så hjälper vi gärna till med att ordna logi i land på någon av öarna i skärgården. Vi erbjuder även längre 
resor till t.ex. Ålands skärgård och Finland.

Kontakta oss gärna för mer information. 

Dagcharter: Max 32 passagerare, 22 sittande inomhus vid bord,  8 sittande vid bord på akterdäck.  
Övernattning: 6 gäster i tre dubbelhytter.

Tekniska specifikationer

BÅTTYP: Benetti 76

BYGGÅR: 1966 Cantieri Benetti.

Helrenoverad 1999 – 2001 på  
Djurgårdsvarvet.

LÖA. 22,5 meter

BREDD 5,10 meter

DJUPGÅENDE 2 meter

GRT 67ton

MOTORER: 2 x 480 hk Detroit V12

Chartra en ribbåt och upplev Göteborg eller Stockhoms skärgård. Bjud dina kunder eller kollegor på ett annorlunda 
arrangemang och få fart på affärsrelationerna! Följ med ut på ett riktigt häftigt äventyr med snabba R.I.B-båtar ut i 
det yttersta havsbandet. Här är naturen karg och det råder en känsla av orörd vildmark. Vi tittar efter sälar och stan-
nar till på varm klipphäll och tar ett dopp. Populärt strandhugg gör vi på Vinga, Källö-Knippla, Marstrand eller Åstol.

I stockholm på Möja, Grinda och Svartsjö Krog.
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Njut av de långa svenska sommarkvällarna i skärgården
www.yachtcharter-sweden.com



CHARTERBÅTAR
Grekland  Turkiet  Kroatien  övriga världen

I sverige satsar vi från 2014 på Beneteau och 
Lagoon tillsammans med Marinpartners/ 
Boatdealer och Oxelösunds Båt & Motor.  
Det blir allt populärare att finansiera sin 
drömbåt med charter. Hyr ut din båt i Sverige 
och segla utomlands.
Läs mer på beneteau-goteborg.com.



CHARTERBÅTAR
Grekland  Turkiet  Kroatien  övriga världen

På vår hemsida boatcharter-sweden och boatcharter-online.com finner ni ett stort utbud av 
motorbåtar och segelbåtar i alla storlekar. Kontakta oss gärna direkt eller skicka en förfrågan. 
Varmt välkomna till oss.

boatcharter-sweden.com
benetaeu-goteborg.com
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LAGOON- DITT HEM PÅ HAVET OCH I SKÄRGÅRDEN.

Katamaraner har varit en ovanlig syn i våra skärgårdar, i Sverige har vi traditionellt haft enskrovsbåtar. 
I stora delar av världen är däremot katamaraner en vanlig syn. Intresset i Sverige ökar snabbt. Att segla 
utan att det lutar är en önskan för många, en verklighet i Lagoon.
Det finns naturligtvis många andra fördelar: Litet djupgående gör att du kommer in där inga andra 
segelbåtar kommer in.  Fantastiska utrymmen både invändigt och utvändigt, panoramautsikt från 
salongen. salongen. Två skrov ger möjlighet till flera avskilda hytter. Suverän manöverförmåga och säkerhet med 
två motorer får du på köpet. En katamaran är lätt att segla med en liten och oerfaren besättning. 
Alla Lagoon är osänkbara -tryggt att veta. Självklart är de klassade för obegränsad oceanfart. 
Du sätter gränserna, inte båten. Vid ankring ligger du helt stilla utan att det rullar eller vrider sig. Med en
jolle kan du göra små utflykter. När jollen är upphissad i dävertarna kan du fortfarande använda de två 
badplattformarna. På vintern är Lagoon lätta att lyfta upp och uppställning sker utan vagga. Varför inte
låta din Lagoon låta din Lagoon ligga i sjön även på vintern. Den goda isoleringen och ett väl dimensionerat värmesystem 
gör det möjligt. Som ni förstår har du alla möjligheter att förverkliga dina drömmar i vår underbara 
skärgård med en Lagoon.
Lagoon har tillverkat katamaraner sedan 1984 och är världens största tillverkare av katamaraner. Lagoon
är en del av Beneteaukoncernen, världens största tillverkare av segelbåtar. Tryggt att veta att det är ett 
båtmärke välkänt över hela världen. Med andra ord en trygg investering. 
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ÅTERFÖRSÄLARE I GÖTERBORG
     OCH VÄSTRA SVERIGE.
    

KÖP DIN DRÖMBÅT 
FINANSIERA BÅTEN 
MED CHARTER 
GENOM OSS.

Att hyra ut och äga båten
hemma i Sverige är tryggt
och säoch säkert. Dessutom är 
det lönsamt. 
Segla utomlands på 
varmare breddgrader.
Vi har konceptet. 

Byt upp er mot någon av
Beneteau och Lagoons 
nnya modeller. 

Marinpartners / Boatdealer
säljer er båt genom duktiga
mäklare eller sälj den 
genom Yachtaction - En 
auktions site på nätet.

Yachtcharter Göteborg AB
hhyr gärna ut båten tills den
blir såld. 

Köp båt genom oss och ni är prioriterade som båtägare. Vi har ett så stort kundunderlag att vi lämnar 
chartergaranti. Lämna in er båt till försäljning och vi hyr ut den tills den blir såld. Eller det bästa - Hyr 
ut den gamla båten och den nya. Köp tryggt här hemma i Sverige utan att pantsätta den nya båten i 
främmande land. Ni tänke kanske segla utomlands på varmare breddgrader.  Segla var ni vill - vi ordnar 
er charter resa där ni vill segla. Byt en vecka här hemma mot likvärdidg båt utomlands. Alternativen är 
många och vi har bra lösningar. Varmt välkomna att till oss så förklarar vi mer. 

beneteau-goteborg.com
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BÅTFÖRSÄKRINGAR

beneteau-goteborg.com

eis-insurance.se

Yachtcharter Göteborg AB
Stålverksgatan 4 U
417 07 GÖTEBORG
Tfn 031 511040
info@ycsweden.com
yachtcharter-sweden.com
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