
 
 

Der skal nu sejles fra Narbonne til middelhavet  her er vi helt alene  kun en grussti ved kanalen 

Mor slapper og far laver kaffe middelhavet er lige bag volden 

                                                                                                                                                                  
De siger at det bliver møg vejr 
 
Men nu skal der grilles og hygges og der er 10,000 stjerners meny  



Vi fik en super aften  
 

Der skulles lige fodres ænder inden vi sejlede til havet det blev ikke møgvejr denne gang  
 



Så kom vi ud i floden fra indsøen til middelhavet  og holda op 2,5 kn når man er i havn og nu kom 
uvejret 70 kmvind og 40mm vand vi bliver her  

 
Ja jeg fik jakke på og lynet ned det regnede meget men det var ikke koldt 
dagen efter fik vi en ny plads med næsen mod vinden og nu skal der grilles igen 
 
Jo nu var vi glade igen i morgen skal der tankes og handles, inden vi skal på stranden for det blæser 
meget men der er fint varmt bare man kan finde et sted med læ  



 

 
 
 
Der suges varme på stranden vi er henne og kigge hvor vi skal ud i det store hav 



 
Man kan tydeligt se her hvor floden kommer ud med brakvand det er nogle store fisk helt op til 2m 
vi så ikke nogle der blev fanget men der var en på turist informationen 

Nu mangler vi bare et fransk flag, det blev købt og nu er vi klar til i morgen  

Ju hu det er helt stille lige vejr til os,  jeg skal svømme rundt om båden udfor den campingplads vi  
har været på i mange år 



Det var campingpladsen så skal vi bare hen og rundt om øen med et gammelt fængsel, det er et fint  
Udflugtssted, der var mange meget store både 
 

 Sidste sejlas på havet på denne ferie 
 

Så skal vi bare gennem en lille kanal til indsøen så er vi i starthavnen vi skal lige under nogle  
broer og nu skal man passe på tidevandet 
 
 
 



Er broen mon høj nok, jeg har ikke målene så vi må sejle stille og roligt kan vi ikke komme under 
må vi vente 2 timer så vil vandet være lavest men det gik, ca 10 cm til broen  

Måske skulle sådan en reol laves til vores klubhus  



 

 



 sidste broer og så er vi  hjemme i Marselian havn 

 
 
Det var her det startede for mange dage siden   og nu kan man godt tage uret på 
Data fra sejlas i middelhavet  

Sådan kan man se båden på AIS på wessel finder.com  



 
Nu skal der hygges på havnen  

 
Imorgen skal der handles og på stranden, hentes trailer og båden skal op, så vi kan sove ved 
slæbestedet klar til at køre hjem 
 
 
Ju hu der er marked den sidste dag vi er her  

Og så den sidste smooties skal med på stranden 



En stor laksemad til slut 

                                                                                                Og selvfølgelig en god Is 
 
Så er der redt op til sovning på fast grund 



Turen til Luxenborg gik fint var på premierclass i god tid    
Man kan køre fra luxenburg til fleegård på en tank der er 5 Ltilbage  
Data fra turen 11,5 l pr km det er da fint på 4080 km  

De 2 dåser havde været i bilen mens vi sejlede så der har nok været varmt der  



 
 Data for de 2 dage der blev kørt hjem  
 
 
Det var den super ferie bagernavigationen er slut  sikke en på opleveren det skal prøves igen  


