
                                      Sommerferie 2015 
At tage på ferie i egen båd er slet ikke så besværligt som man skulle tro. 
Der er nogle ting der skal være i orden. Jeg skulle have kanalskipper bevis det fik jeg gennem 
Danske tursejlere på en dag i Præstø sejlklub,Så skal man have moms kvittering og ejer bevis med 
samt police der viser at man er forsikret til at sejle i det land man er i .Papirer på bilen og trailer og 
så er man ved at være klar  
Vores båd er kort i kahytten så jeg har lavet ankerbrønden i halv størrelse det gav 25cm mere at 
sove på jeg fik også lavet en plade til motorbrønden så kunne vores lille køleskab med kompressor 
stå der, nu var vi klar.  
  
Torsdag 30/7-15 
vi pakkede og kørte fra Herfølge kl ca 17.30 
vi kørte til fleggård hvor vi overnattede 
på P. Pladsen det var der mange der gjorde 
i campingvogne,vi sov fint i båden 
 

 
 
Fredag 30/7-15 
Kl.7,30 kørte vi fra Harrisle mod syd det var en dag med meget kø vejarbejde, ulykker o.s.v. 
Vi nåde frem til vores hotel kl 00.00 meget trætte ca 1000 km dejligt med et bad og en god seng 
 
 
 

 
Lørdag  1/8-15 



Vi stod op kl 6,45 men hov det styrtregnede uden for der var masser af vand i båden , 
Vi spiste morgenmad og kørte mod syd. 
Efter nogle timer i regn skete miraklet det blev sommer pludseligt havde vi 32º 
Kl 20 kom vi til Marseillan havn vi lagde båden i vandet ,Og gik ned og købte  
2 pandekager med appelsin likør is og flødeskum til en stor kop kaffe  
Man sover godt når man bliver vugget og alt er dejlig varmt 
der er webcamera på havnen så der gik ikke længe før at vi fik en sms med god ferie  
Fra min kollega så viste de, at vi var kommet godt på ferie 

 
Søndag 2/8-15 
Vi stod op og betalte 22 euro for at sove i havnen ,der efter kørte vi ned på vores campingplads og 
parkerede  båd traileren ,Så handlede vi lidt kørte ned ved havnekontoret og stillede bilen  
KL14.00 Sejlede vi ned til Kanal du Midi den starter her ved fyrtårnet  

 
Den første sluse var der kun os ,meget rart når man er nybegynder,men det gik rigtigt godt næste 



sluse var vi 4 både 

 
Det gik også rigtigt fint det er en rund sluse med 3 porte videre i kanalen eller ud i middelhavet  
Vi skulle bare på kanalen efter nogen tid har man lært at 8 km i timen er ok, ferien er til afslapning 
nu skulle vi have en kaffepause 
 

 
Vi sejlede ind i Le Boat udlejningshavn  ,her gik vi op og spiste pizza toiletter og bad er rigtige fine 
Vi skal flytte i morgen da det er byttedag mandag og der kommer en masse både  udlejningsbådene    
lægger til kaj med bagenden det kan vi jo ikke for motoren  



 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   
Så er vi flyttet og tak for det, for de sejler med hoved under armen  
 
 

 
 
Hele dagen skulle der hygges vi cyklede til stranden og der var marked i byen  
der blev købt ind bla.  smooties til stranden ,på vej hjem handlede vi ind til super grill 
og aften hygge  



 
 
 
 
4/8-15 Tirsdag 
Så sejlede vi videre og fik tanket 20l så var alt fyldt op  hvad der gik galt ved jeg ikke  men den vil 
kun bakke ,vi ramte nogle rødder i kanten jeg må skifte skruen i morgen der er slæbested i den store 
havn vi kommer til i morgen, vi sejlede til Bezias hvor man skal op af 7 sluser i træk  
 

 
Det var denne split der var kommet ud men det er nu lavet efter vi kom hjem  
Så er vi klar til at komme op af de 7 sluser vi måtte gå en lang tur for at finde aftensmad 
 
 

 



 
 
 Onsdag 5/815 
Næste morgen da vi kunne komme op kom der 2 hotel både så kommer man bagerst i køen men pyt 
vi er jo på ferie og vi skal ikke ret langt i dag,  vi kom ind i sluserne som hold 3 sammen med 3 
andre både, båden bag ved os med parasollen var en dame der brugte 1 time på at få båden ind her, 
så vi skulle være bag dem i sluserne  .Vi gemte os bagerst i slusen vi fik ret de 3 andre både ramte 
hinanden flere gange vi fik kun bøjet en fender holder det var den eneste gang vi var sammen så 
mange , man kan lige ane vores cykler nederst i billedet 
 

 
Det gik ok, vi kom igennem og nu er der 48 km uden sluser  
Super at komme ind i havnen 1 døgn gratis  vi gik forbi nogle der spiste spagetti med laks sikke en 
duft det måtte jeg smage .Ulla fik med champion  
  



 
Nu er det så at vi begynder med bagernavigation  dvs jeg henter morgenbrød og Ulla ser hvad der 
står på posen og så kan vi se på kortet smart ikke 

 
Det er skønt at være afsted og varmen er der bare ju hu 

 
 
Imorgen skal vi gennem en tunnel, med vej øverst kanal i midten og  tog under det hele, toget så vi 
ikke men det var sjovt med en tunnel 
 



                                                                                                                                                                 
                    

 
Nu skal vi bare hen til der skal drejes ud til Middelhavet igen vi følger bare gps´en  hi hi 
 
 

                                                                                      Og det er varmt inde i hytten 



 
 
Nogen gange kan man godt være i tvivl om de har set en, men det har de. De skal bare så langt 
rundt med bagenden for at komme rundt  
 

 
 
 
 
 
Denne flotte barge fransk ord for pram er et hjem for unge der lige skal have lidt tid  



Der er mange smukke broer man skal igennem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu skal vi hen til port La Robine sidste stop på Canal du Midi da vi kommer hen til havnen 
kommer havne foden frem som en trold i en æske om vi ville ind i havnen og skulle vi have strøm 
men vi ville bare være her på hjørnet uden for broen vi betalte, men fik ingen bon nå pyt vi skulle jo 
afsted   i morgen nu skulle der handles frem med gps tryk benzin og købmand og op på cyklen. 
 
                                                                             Nogle har flere urtepotter en andre  
 

Så fik vi handlet ind tanket nu skulle der grilles  



Da vi har spist går jeg lige hen til den første sluse vi skal ned med i morgen nu er det canal Robine 

der er alle sluserne automatiske det kan Ulla bare det der  

Vi sejler sammen med en anden båd en Dame fra England og en Mand fra Spanien 3 børn som ikke 
vil hjælpe med snorene men det klare vi selv. Ulla på kajen og mig i båden vi er i Narbonne på 
ingen tid der skal de aflevere deres båd da vi kommer til Narbonne er der marked ju hu  



 
 
Nu skulle vi lige pludseligt på marked det var dejligt  
 
Det var lige som det  skulle være handle og kigge til båden  jo super ferie                                            



 
Så  skulle der handles  vi viste at i aften skulle der overnattes ude i ingenting men først frokost          
     
Da vi havde spist fandt vi et supermarked og handlede til aften grill 


