Procida
Vanillas hemmahamn.
Denna speciella ö där tiden
verkligen stått stilla, trots att
ön ligger inklämd mellan så stora
turistmål som Capri/Sorrento och Ischia är turismens
påverkan minimal. Med sina slingrande alldeles för
trånga lavabelagda gator, tre hamnar, sina små trevliga
restauranger och butiker kan ön med rätta benämna sig
genuin. Man kallar sig för en film ö och är väldigt stolt för
att bl.a. filmen Il Postino har spelats in på ön.

Ischia
Ischia är en av de större vulkanöarna med flera kratrar. Ischia har trots sin
närhet till Procida en helt annan typ av bebyggelse och kultur och är mer
besökt. Här odlas och produceras riktigt gott vitt vin och söta jätte citroner.
Det finns rikligt med hotell samt varma bad, uppvärmda från underjordiska
källor. Beroende hur vi känner oss kan de som vill besöka och njuta av dessa
bad. En liten anekdot är att Henrik Ibsen bodde sommaren 1867 på Ischia,
och skrev här Peer Gynt .

Ventotene
Ön dit kejsare Augustus förvisade sin dotter Julia efter att hon, i hans tycke
hade varit allt för vänlig mot männen på fastlandet. För övrigt samma ö som
under andra världskriget blev bas för en 115 man stor tysk garnison som skulle
försvara en radar station. Dessa blev smart utmanövrerade av en liten grupp
amerikanska fallskärmssoldater utan att ett skott avfyrades.
Precis öster om Ventotene ligger ön Santo Stefano. På Santo Stefano finns
en enda stor byggnad, ett fängelse, som var i bruk från 1795 till 1965. Den
huvudsakliga utkomsten för människorna på Ventotene var just att se till
fängelset och driften av det. Fängelset hade samma flykt rate som Alcatraz = 0
Den lilla pittoreska Ventotene, med sina små lustiga butiker och trevliga
restauranger, har varit befolkad sedan antikens dagar. Några av dem ligger
inne i urgröpningar i berget. Speciellt för Ventotene är den antika hamnen som
har en mycket unik utformning med bland annat en 90 graders gir vid insegling .
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Ponza
Den största och västligaste av de stora Ponteniska öarna.
Ponza är väldigt speciell och vacker med sina eroderade och
spektakulära kuster. Inseglingen till hamnen är väldigt vacker med
små öar som står upp som torn och ramar in hamnbukten. Beroende
på väder kan vi välja om vi vill ligga i någon av de många marinorna
eller för ankar i den normalt väl skyddade viken.

Capri
Mytomspunna ön Capri. Gigantisk turist magnet. För många ett
måste att besöka under sin livstid. Anacapri, ett litet samhälle högt
uppe på ön som man når via slingrande trånga gator. Där ligger Axel
Munthes berömda villa San Michele, underbart beläget med
vidunderlig utsikt. Huset är öppet för allmän beskådan, rummen där
Munte bl.a. underhöll svenska drottning Victoria, vars livmedikus han
var....
För er som har ett brinnande behov att shoppa finns det talrika
butiker på Capri och massor av restauranger. Runt ön finns det
grottor som blåa och gröna grottan. Utanför dessa väntar roddbåtar
som ror in hugade besökare för att njuta av mycket speciella färg
effekter. Dessa är spegeleffekter från solen genom vattnet och den
trånga öppningen in i grottan.

Sorrento / Pompei
Sorrento, en känd kunglig badbort, är i sig en vackert belägen stad på
nordsidan av Amalfi halvön granne med vulkanen Vesuvio (1277möh)
som hade sitt senaste utbrott 1944 men betraktas fortfarande som aktiv.
År 79 e.kr förstördes staden Pompeji av ett utbrott från Vesuvius. 1748
började man dock gräva ut staden som nu är till beskådan och mycket
sevärd. Denna fantastiskt bevarade romerska stad ligger på buss
avstånd från Sorrento. Bäst är att hyra en guide så får vi veta hur
romarna levde under tiden för vår tideräknings början, vi besöker
deras villor, torg och gator och beundrar de bevarade
mosaikgolven och freskerna.
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Amalfi/Positano
Vad mer att säga än fantastiskt vackra platser som klättrar längs
Amalfi -halvöns södra sida. Positano är bilfritt och de små gatorna
har solskydd i form av tak med lila Bougainvillea, citroner finns
överallt och i allt!
Amalfi har en underbart vacker katedral. Kort sagt magiskt vackra
orter som ligger lite udda.

Lipari/ Stromboli
Strax norr om norra Sicilien ligger de Lipariska öarna. En längre
segling från Procida. Mest känd är Stromboli för Ingrid Bergman och
Roberto Rossolinis film med samma namn. Stromboli kallas också
världens äldsta fyr för att vulkanen än i dag har utbrott med 20 - 30
min mellanrum.
Lipari som ligger ytterligare lite söderut är en unik vacker ö med
trevliga små städer och härlig atmosfär.

Avstånd i Nm,
vi kan räkna med att vi seglar med 6knop=Nm/h dvs 36 Nm tar 6 h att segla
procida
ponza
ventotene
Ischia
Capri
sorento
Amalfi
Lipari

procida
49
23
6
16
17
32
146

ponza
49
23
44
62
65
80

ventotene
23
23
22
39
44
58

ischia
6
44
22
19
22
36

Capri
16
62
39
19
5
17
135

Sorento
17
65
44
22
5
18

Amalfi
32
80
58
36
17
18
130
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Lipari
146

135
130
-
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