SEILFERIE

På leid kjøl i Adriaterhavet
Vurderer du å leie båt og dra på seilferie er det mange valg du kan og
må gjøre. Men styr for all del unna de billigste utleietilbudene!

UBERØRT OG LITE BEBYGD: Mange av
øyene i skjærgården i Kroatia er nesten
helt uten bebyggelse. Vinden er som
regel moderat og sesongen lang.
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O

m sommeren og høsten velger de
fleste en destinasjon i Middelhavet. Vinterstid er det Vestindia
som gjelder – for de aller fleste.

Hellas og Kroatia mest populært
Årsaken er klima. For en nordboer finnes det knapt noe mer forlokkende enn å
ligge med badetøy på dekk mens en varm
havbris driver båten frem og saltvann med
behagelig temperatur av og til kjøler kroppen litt ned.
Hellas og Kroatia er de desidert mest
populære charterdestinasjonene i Middelhavet. Det kommer av et stabilt og forutsigbart klima, varmt vann og de mange
øyene. I Hellas seiler du fra øy til øy. Kroatia har en skjærgård som minner om den
norske, men du finner øyer ganske langt ut
fra kysten også.

Færre båter og havner
Velger du en annen destinasjon som for eksempel Malta, Sardinia eller Sicilia blir det
som regel en seilas langs kysten med stopp
i større og mindre havnebyer. Det finnes
profesjonelle utleiere, men i de aller fleste
tilfellene driver firmaene med formidling.
Formidleren har ikke alltid den hele og
fulle oversikt over utleiebåtens tilstand.
Skal du leie seilbåt på cirka 50 fot uten
skipper på Sicilia i august, som er høysesong der, ligger prisen på drøyt 40.000
kroner for en uke. De fleste utleiebåtene
finner du på nordkysten av Sicilia hvor det
er enkelte store, profesjonelle yachthavner.
Fordelen med for eksempel Sicilia er
at du ikke blir en del av en stor hop med
internasjonale turister som midt på dagen
ankrer opp i den samme havnen for å bade
og spise lunsj og hver kveld klumper seg
sammen i en ny havn. Fortsatt er det fiskere
som dominerer havnen på Sicilia. En lystbåt kan være en fremmed og litt eksotisk
fugl. En tur rundt hele Sicilia tar fire uker
hvis du vil ha med deg noe av kulturen og
historien også. Mest attraktivt er det å seile
langs østkysten eller ut til de eoliske øyene.

Charterindustri
Ingen av disse stedene er det imidlertid så
godt tilrettelagt som i Hellas og Kroatia.
Kroatiske myndigheter har satset voldsomt
på å tiltrekke seg seilbåtturister. I Kroatia
er det en «gigantisk» industri med en rekke
proffe, internasjonale aktører som har sine
egne flåter. Sunsail er en av dem. Vi var
med deres danske agent Sunway Seatravel
på seiltur i Kroatia i noen dager sent på
høsten 2014.
– I 2014 valgte 75 prosent av våre norske
kunder Kroatia. Jeg tror at årsaken til at
kundene har flyttet fokus bort fra Hellas er
de dårlige nyhetene fra landet. Hellas har
dominert i mange år og mange har seilt
der. Kundene ønsker nok å prøve
noe nytt som også er trygt, sier Ni-
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De som er på
seilferie sitter
ikke i lugaren.
Der er de bare
for å skifte klær
og sove

MANGE HAVNER:
Ved lunsjtider velger
de fleste å legge bi,
bade og spise lunsj i
en uthavn.

els Kjeldsen som er markedsdirektør i
Seatravel.
Ifølge Kjeldsen er det sesong og bra seilevær i Kroatia omtrent fra påske og til slutten
av oktober.
– Høysesongen er i august. Da kan det være
veldig varmt og tett i tett med båter. Min anbefaling er første halvdel av juli eller september,
sier Kjeldsen.
Fra den beskjedne og ikke nettopp travle
flyplassen i Split ble vi kjørt med buss til Agana hvor Sunsail har en av sine cirka 30 baser
i Kroatia.

Valg av båt
Ettersom vi var en stor gruppe, skulle vi fordele oss på to båter. Vi måtte gjøre det samme
valget som også du må gjøre – en vanlig seilbåt
eller katamaran. Hver type har sine fordeler
og ulemper. Om bord i katamaranen er det
større og mer trivelig salong med en ganske
rommelig bysse og god plass ute. Alt på en
flate. Salongen og byssa i den vanlige båten, en
Jeanneau-modell, ligger under dekk. En bratt
leider skiller den fra en ganske stor cockpit
med langsgående benker.
Katamaranen er noe mer stabil når den ligger stille og den stikker ikke like dypt som en
vanlig seilbåt. Begge båtene har fire lugarer. Lugarstørrelsen er det ikke nevneverdig forskjell
på i de to båtene. Sett i forhold til det soverommet de fleste har hjemme, er lugarene nærmest
kott med lite skapplass. Vi disponerte en lugar
alene. Det gikk greit. Vi fikk ingen luksusfølelse
og med to personer ville det blitt trangt.
Under dekk er det veldig lytt. Det er bare
tynne og ikke helt tette vegger som skiller lugarene. Hvis det er en som snorker høyt og
tungt om bord er hørselvern eneste mulighet
for å stenge lyden ute. Toalettene er heller ikke
mer enn akkurat store nok.
Årsaken til små lugarer og trange toaletter kommer av at utleieselskapene vil ha båter
med mange soveplasser. Det gir lavere pris pr.
pers. De som er på seilferie sitter ikke i lugaren. Der er de bare for å skifte klær og sove.

Morsommere å seile
Fordelen med den vanlige seilbåten er at den
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STOR FLÅTE:
Seilcharter er en
stor turistindustri
i Kroatia med
mange internasjonale aktører.

MILLITÆRBASE: Da
Kroatia var en del av
Jugoslavia bygde Tito
en rekke forsvarsanlegg på Vis. Du kommer
noen hunder meter
innover i tunnelen i
Rogacic som ledet til
en ubåtbase i fjellet.

Gjestehavnene
finansieres og
driftes via havneleie. Sett med
norske øyne er
den høy
seiler litt fortere enn den underriggete katamaranen og at den er morsommere å seile.
Styreposisjonen akter i cockpiten gjør at rormannen ikke føler seg så utafor som om bord
i katamaranen hvor styreposisjonen er en liten
«bås» nærmest på hyttetaket.
Etter at vi hadde ligget i havn i Komiza, på
øya Vis, var meningen å seile rundt Vis for
å besøke en spektakulær grotte underveis til
Hvar. Mistral-vinden frisknet fort på. Med
Jeanneau-båten hadde vi ikke problem med å
takle bølgene som ga en lett forfriskende sprut
over dekk. Katamaranen så ut for oss ut som
en skvulpende balje. Det tok ikke lang tid før
vi fikk beskjed om at stemningen om bord i
katamaranen ikke var særlig høy og at de ville
snu og seile til Hvar i ly av Vis.

Sjarmerende landsby

VERTINNE: Hyrer du
inn en vertinne får
du ferdig frokost og
deilig lunsj om bord.

Vis er en av de ytterste øyene i skjærgården
utenfor Split. Øya har en særs glissen bebyggelse og to små byer. Byen med det samme
navnet som øya er fergeterminalen.
Komiza er en sjarmerende landsby hvor det
aller meste er konsentrert langs «kaipromenaden». Byen har ett hotell, mange kafeer og
barer og en spektakulær fiskerestaurant som
man kan besøke med gummijolla. Gjestende
seilbåter ligger ved en ny molo. I den indre
delen av havnen ligger de lokale fiskebåtene.
Havnen er helt ubeskyttet. Blåser det fra vest
er Komiza intet blivende sted. Men som regler
blåser det nesten aldri noe særlig om kvelden.

Ser gjennom fingrene

RESTAURANT MED BÅTPARKERING: Omgivelsene
til fiskerestauranten i Komiza er ikke luksuriøse,
men maten god og autentisk, og det er noe eget å
ankomme med jolle.

Gjestehavnen i Kroatia er moderne og velutstyrte. Det er alltid en «havnekaptein» som
anviser plass og hjelper deg å legge til. Du finner butikker med alt du trenger rett ved havnen. Det er et strikt regime med papirer ut og
inn i havnen. Det er for så vidt også krav om
minimum båtførerbevis for å føre båt i kroatiske farvann, men de store charteroperatørene ser gjennom fingrene med det. Det gjør
også myndighetene. Jo flere turister landet kan
tiltrekke seg, jo bedre.
Gjestehavnene finansieres og driftes via
havneleie. Sett med norske øyne er den
høy. Hvis du er heldig og får plass ved
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kaia i for eksempel Hvar koster det fort
over 1.000 kroner for et døgn. For å spare
havneleien og slippe maset med å prøve å få
plass legger mange seg i en uthavn ikke så
langt unna og bruker jolle til byen.

UTGANGSPUNKT: Mange starter turen i Trogir
som er en vakker by med mange bygninger fra
1300-tallet. Stedet har vært befolket i 2.300 år og
representerer en blanding av mange kulturer.

Turister fra 1800-tallet
Hvar er Kroatias svar på St. Tropez. Det er
her kjendisene vil bli sett. Begge byene har en
vakker fasade, men Hvar er mer fascinerende
og rik på historie enn St. Tropez. Hvar hadde
sin storhetstid som knutepunkt for handelen
i Adriaterhavet fra 1300-tallet, da det var en
relativt selvstendig by i den venetianske interessesfæren. Byen var befestet og rik på kultur. Da handelen og transporten tok nye veier,
gjorde Hvar det samme. Et av verdens første
turistkontor ble etablert her i 1868.
Prisnivået i Hvar greit for norske turister,
men sett i forhold til prisene i Komiza er det
veldig dyrt. En lokal guide fortalte at både
butikker og restauranter setter opp prisene i
turistsesongen, gjerne med tregangeren.
– Det er mange som flytter fra byen når
turistene kommer. Det blir rett og slett for dyrt
å leve her, sa hun.

Med eller uten mannskap
Skjærgården i Kroatia er enkel. Det finnes
nesten ingen grunner og skjær du kan dunke
borti, men noen er det. På veien fra Trogir til
Komiza seilte vi gjennom en bred passasje
på vestspissen av Solta. Uten kjentmann om
bord burde vi ikke gjort det, og kartet ga en
særs dårlig indikasjon på at vi måtte finne den
riktige passasjen – hvor vi bare hadde drøyt to
meter vann under oss.
De to charterbåtene vi disponerte var godt
utstyrt med seil som var enkle å bruke. Selve
seilasen trenger du ikke å være veldig dreven
for å gjennomføre.
Litt mer utfordrende er det å «parkere».
Skal du ligge i en av de mange uthavnene, er
det bare å slippe anker slik som de aller fleste
andre også gjør. Det er få som ligger med feste
i land. Vil du se noe annet enn vannet som
er krystallklart og har fantastisk sikt, er det
ikke så dumt å ha en jolle med en liten motor
på slep.
Like enkelt er det ikke for en uerfaren skipper å bakke til kai med en båt som er 50-fot.
Føler du deg utrygg og vil slappe av, er det ikke
så dumt å hyre inn en skipper.
– Noen velger å seile i 14 dager og ha skipper om bord den første uken, forteller Kjeldsen.
Skipperen må du regne med å betale cirka
10.000 kroner for. En vertinne, som lager mat
og handler er rimeligere. Prisen for å leie båt
variere med sesong, størrelse og årsmodell. I
begynnelsen av oktober koster en ny 50-fots
2015-modell med fire lugarer rundt 20.000
kroner for en uke.
Er båten velbrukt, synker prisen til 15.000
kroner. En mindre seilbåt med to lugarer koster fra 8.000 kroner til 13.000 kroner. Synes du
det er skummelt å seile og heller vil leie motorbåt, er tilbudet begrenset og prisen svimlende.
Regne med minst 50.000 kroner for en uke.
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En lokal guide fortalte at både butikker og
restauranter setter opp prisene i turistsesongen,
gjerne med tregangeren

VARIERT MAT: Du får det aller meste på
restauranten. Fisk er best.

SKIPPER OG JOLLE: Er du usikker kan du hyre LOKALE FISKERE: I mange av havnene på
inn en skipper for cirka 10.000 kroner i uken.
Sicilia er det lokale fiskere som er sjefen.
Jolle med motor bør være obligatorisk.

BEHAGELIG OM SOMMEREN: Mistralen kan av og til by på utfordringer,
spesielt for katamaraner midt på
dagen. En båt med ett skrog seiler
bedre i mye vind.
FOTO: PÅL SILBERG

Vindene
har navn
Det kan være problematisk å
forstå lokale værmeldinger,
men vinden som er forventet
har navn. Om sommeren er det
stort sett Mistralen som dominerer. Det er en behagelig seilvind
som i mangt og mye minner om
norsk solgangsbris. De mer dramatiske vindene oppstår som
regel på høsten og vinteren.

Mistralen – sommervinden
Mistralen er en lett, vestlig havbris som kan ha en styrke på 8-9
m/sek før den sakte avtar mot
kvelden.

Bura – stormen
Bura er en tørr landvind fra
nordøst. Vinden er uberegnelig, kan være veldig voldsom
og bringe med seg store byger.
Blåser mest om vinteren og blir
varslet.

Tramontana – nordavinden
AVSIDES: Komiza ligger langt ute i skjærgården. Havnen
har begrenset kapasitet, men prisene i byen er lave.

Tramontana er en annen vind
med lignende karakteristiske
trekk som Buran. Den er kald
og kommer fra nord.

Jugo – varm og fuktig
Jugo er en varm og fuktig vind
med østlig retning. Den bygger
seg opp over en periode på 36-48
timer og blåser langs kysten med
vindhastigheter mellom 5-15 m/
sek.

Nevera – uberegnelig
Nevera kan utvikle seg til en
termisk storm over en periode
på 10-30 minutter. Tordenvær
og lynnedslag er pålitelige tegn
på at Nevera er på vei.
SICILIA: Det er ikke mange lystbåter som besøker Castellammare del
Golfo, men det er en god del turister i byen som ligger vest for Palermo.

STABIL: Det er god plass ute og inne i en katamaran, men den seiler
ikke så bra og er direkte ubrukelig i mye vind.
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