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Ferien nærmer seg, og noen skal dit de alltid har vært, mens andre skal prøve noe nytt. Uansett
kan det være greit å kikke litt i en havneguide og se om det er noen nye steder å finne - eller
hvor de beste stedene er der hvor du ennå ikke har vært.

Her er en oversikt over havne- og reiseguidene vi har omtalt på hjemmesiden så langt.

Havneguiden 3 - Lindesnes til Bergen
Her på Vestlandet er vi heldige som har utrolig mange havner å velge i samtidig som
båttettheten ikke er større enn at det er ganske enkelt å finne et sted for seg selv om man
ønsker. Det som har manglet er et skikkelig oppslagsverk der man kan få en oversikt over de
forskjellige stedene.

Havneboka Sørlandskysten og Havneboka Oslofjorden av Magne Klann
Mangler du havnebøker eller begynner de gamle å bli - nettopp - gamle, vil vi anbefale å ta en
titt på Klanns havnebøker. Etter vår mening er dette de beste vi vet om for Øst- og Sørlandet i
skrivende øyeblikk.
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Kystatlas Strømstad – Lista med Telemarks-kanalen og Haldenkanalen fra Kartagena
Et ypperlig supplement til kartplotter. Kystatlaset Strømstad – Lista dekker det samme området
som båtsportkartene serie A, B, C, D og delvis E.

Havneguiden Göteborg - Svinesund av Hanne Engevik, Jørn Engevik
Spesielt synes jeg om den ekstra informasjonen som er lagt på oversiktsbildene over havnene,
som innseilingsled, dybder og fortøyningsbolter. Det gjør det oversiktelig og enkelt å finne fram.

Skanör - Strömstad : din guide til Västkustens öar, gäst- och naturhamnar
En bok du kan slå opp i og kjapt finne informasjon om aktuelle havner, kort oppsummert.
Løpende tekst som utfyller havneinformasjonen, her er mye interessant dersom du blir på
stedet og har tid til å se deg om. Gode tekster som Västkusten, en god bok også i godstolen om
vinteren.

Landsort - Skanör: din guide til Ost- og Sydkustens öar, gäst- och naturhamner, Göta kanal,
Vättern och Bornholm
Igjen griper vi til Nautiska förlagets guide. Beskrivelsen av steder å besøke er helt på høyden.
Kanalene som går tvers gjennom Sverige med byer som Vadstena og Söderköping, den lille,
vakre byen Trosa, naturhavnene Fifång og fantastiske Harstena som bare svensker vet om!

På udflugt - 85 steder i Danmark du også må se av Lars Thomas
En god følgesvenn hvis du liker å ferdes i naturen med gode sko, kikkert, fuglebok,
sitteunderlag og kaffe på termos. Det betyr ikke at steder med asfalt er utelatt, her er mange
kirker med spesielle kalkmalerier nevnt - og da kan kikkerten være fin å ha for å få med seg
detaljene. Men dette er ikke en kaffebar-til-kaffebar-guidebok.
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