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Bornholm Lars Granath, Catharina Söderbergh, Jesper Sannel, Joakim Lannek boken PDF · Utökad med

guide till vackra Göta kanal och Vättern.
· 11 nyritade kartor över naturhamnar på Ostkusten och i Vättern.

· Ett tjugotal nya lokal- och gästhamnskartor som anger djup och förtöjningsmöjligheter.
· Uppdaterad information om skärgårdens hamnar, krogar, sevärdheter med mera.

Populära hamnguiden Landsort–Skanör kommer i en ny, uppdaterad och utvidgad utgåva under våren 2009,
nu med Göta kanal och Vättern.

Landsort–Skanör tar vid där Arholma–Landsort med Gotland slutar och omfattar den 400 sjömil långa
kuststräckan fram till Falsterbonäset, samt inkluderar även Öland, Bornholm och Christiansö. Guiden bjuder

på en inspirerande resa längs kusten där orternas och öarnas historia och natur beskrivs. Läs också om
sevärdheter, museer, affärer, krogar med mera.

I boken finns detaljerad information om natur- och gästhamnar. Lars Granath och Hydrographica presenterar
cirka 190 naturhamnar på 160 sjökort i de navigeringsvänliga skalorna 1:3 000 till 1:10 000. Till varje kort
finns en förklarande text som beskriver angöring och lämplighet vid olika väderförhållanden. Flygfoton över
varje gästhamn gör det lätt hitta gästhamnsplatserna. Hela 115 gästhamnar utmed denna långa kuststräcka,

samt 33 i Göta kanal och Vättern har flygfotograferats och presenteras med aktuell information om hamnarnas
service etc. Ett tjugotal nya gästhamnskartor anger djup och förtöjningsmöjligheter.
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