Ankarplatser, Hamnar, Restauranger

Några rekomendationer från vår sida
för en segling runt Menorca under en
chartervecka.Naturligtvis avhängigt av
väder och vind.

1 Mahóns hamn - Cala Taulera
För att besättningen ombord på din charterbåt ska få en chans att vänja sig vid båten,
rekomenderar vi en dagssegling inom Mahons stora naturhamn den första dagen. En bra
ankarplats för lunch är Cala Taulera i början av hamninfarten, bakom Isla de Lazareto. Gå
genom den smala kanalen norr om ön och se upp för de gula turistbåtarna!
Övernattning för ankar eller segla tillbaka till hamnen och upplev kvällen i Mahon.
Restauranger i Mahón: Sa Lliga (Club Maritimo), Wepi, La Minerva, Latitude 40
Sportevenemang kann du se på hos Pierros på riktig storbildskärm. Smakfulla Tapas hittar du
i Sa Taverna d`es Port, hämtpizza hos Casanova eller Pizzeria Opera.
Frukost: Smörgåsar och färskt bröd på Café Oh La La (Club Maritimo)

Mahóns hamn med Isla del Rey i mitten, i fjärran Isla Lazareto nära hamninfarten

2 Många ankringsmöjligheter

För de som startar tidigt:
Lunch för ankar i Calas Covas.
Distans : 16 nm
39°51´-7N 4°08´-7E

Calas Covas

För de som startar lite senare:
Lunch i Cala Biniparraitx eller Cala Binidali,
Distans 10 nm

Cala Binidali

För lunch på Land rekomenderar vi Binibeca stranden med sin stora Beach Bar. Eller lite
längre bort västerut Es Canutells eller Calan Porter, båda är omtyckta semesterorter med
talrika restauranger och barer.

Kväll och övernattning för ankar vid en av
de många stränderna längs sydkusten t.ex.
Cala Escorxada, Cala Fustam, Cala Mitjana…

Cala Mitjana

Cala Turqueta, Cala de Son Saura eller Cala
Trebaluga 39°55´-8N 3°59´-4E

Cala Trebaluga

Den som heller vill tillbringa kvällen på Land väljer: Cala Galdana med Restauranger
(Sommar) eller Cala Macarella med Beach Bar!

3 Ciutadella
Distans ca. 10 nm
Den tidigare huvudstaden med sin fantastiska gamla del och katedral!
Tilläggsplatser i Club Nautic eller i Calan Busquets på hamnens nordsida (ganska dyr),
Duschar finns i Club Nautic Yacht Club, gratis duschar vid hamnkontoret på nordsidan av
hamnen.
Våra rekomendationer: i Cala Delgollador nära stadsgränsen går att ankra med extra tamp
iland och aktern mot land. Kort promenad till centrum.
Obs: Cala Delgollador är inte en säker plats vid SV vindar!
Restauranger och barer:
Café Balear – Fisk & skaldjur
Bar Triton - Tapas , hamburgare
Bar Imperi - traditionell Bar
Ses Voltes - Restaurang (på sommaren!!! boka bord!)
El Hogar de Pollo

I den halvt undangörmda kött- och
fiskmarknaden finns ett flertal bra tapasbarer.

Ciutadellas hamn

4 Eftermiddagssegling till Cala Morell

Cala Morell, ca. 12 nm
Med restauranger och grottor

Cala Morell

Alternativ: Cala Algaiarens (också känd som
La Vall) 40°02'-50N 3°55'-3E
Med två underbara stränder för ankring och
sköldpaddor på udden.

La Vall

5 Fornells
Lunch för ankar i Cala Pregonda, 10 nm
Middag i Fornells, 12 nm, känt för sina kungliga besök.

Bojarna i Fornells är avgiftspliktiga och kan
reserveras per telefon eller online. Hittar du
en ledig boj efter 18.30 kan du använda den
utan reservation.

Ankring är tillåten på sandig botten utan avgift.
Obs: det är inte tillåtet att ankra i sjögräs!

Specialitet i Fornells: „Caldereta de
Langosta“, en i Spanien världberömd
stuvning gjord på hummer.
Vi rekomenderar restaurang El Pescador.

Fornells

6 Isla Colom & Es Grau

Isla Colom, 11 nm
Ankra för lunch bakom ön

Isla Colom

Detta område hör till Menorcas Bioreservat.
Ankarbojarna i Isla Colom är avgiftspliktiga och kann reserveras per telefon eller online. Den
som finner en ledig boj efter 18.30 kan använda den utan reservation.
Obs: Segla längs långsidan på ön då det är mycket grunt mellan ön och kusten!!

För middag på land seglar vi vidare till
Es Grau, 2 nm
Restauranger: Can Bernat, Es Moll

Sardiner och Calamares

Obs: När du lämnar Es Grau, se upp för undervattensklippa 1m djup, 200m ost om Isla
Colom´s Cap de Levant!!

7 Avkopplande sista sträcka tillbaka till Mahón
Njut av frukost och lunch.
Segla tillbaka till brygga C, 12 nm med senaste ankomst kl 18.00 Uhr för kontroll av skrov
under vattenlinjen,

Obs: Glöm inte att fylla diesel hos
Repsol strax bredvid brygga C.

Mooring Mahón

8 Marina Check
Check-out 9.30 Uhr. Båten ska då vara utrymd och tömd på personliga tillhörigheter.
Bagage kan ställas på kontoret i väntan på avfärd till flygplatsen.

