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Eventyrlige båter forteller historiene om 40 særegne båter fra virkelighetens og fantasiens verden. Beretninger
om mot, eventyrlyst og bisarre øyeblikk da det nesten gikk galt, gir et nært og spennende innblikk i det å
beherske seiling.
Her er fortellingen om den første jordomseilingen, om redningsskøyten RS10 Christiania som ble seildyktig
igjen etter å ha ligget på 500 meters dyp, om kjente polarekspedisjoner, om Huckleberry Finn og Jim som drev
ned Mississippi på en flåte og om mikroseilbåten Said som ble bygget på en balkong og seilte jorden rundt i en
fart på 2 knop.
Historiene er hentet fra ulike deler av verden og illustrert med akvareller og detaljerte plansjer av båtene samt
kart avmerket med rutene som ble tilbakelagt.
Fire norske fartøy er med i boken – polarskipene Fram og Gjøa, redningsskøyten RS10 Christiania og Thor
Heyerdahls flåte Kon-Tiki.

Torghatten, den gjennomskutte trollhatten, et av verdens mest særpregede og kjente fjell.

Få er så nasjonal og internasjonal, men samtidig også bærer av vår. Restaurant. Storbrygga Spiseri serverer
nydelig mat basert på lokale råvarer og mattradisjoner fra Senja. Måltidet nytes i maritime omgivelser inne i
Spiseriet. NM 2.4mR 5.-6. september 2015 Norgesmesterskap for 2.4mR ble arrangert av Røyken Seilforening
5-6. september 2015. Første dag ble avviklet i småregn og stabil vind. - Alt du trenger å vite om Svolvær og
Lofoten. Overnatting, opplevelser, attraksjoner, kultur, mm.
Welcome to visit Svolvaer, lofoten Islands, Norway. All you need. Tysk okkupasjon og russiske fly –
overlege Sverre Sørsdals brev fra Vardø 1942 og 1945 Daglige nyheter innen norsk fiskeri og kystnæring med
forankring i nordnorsk virkelighet. Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden
for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. Norsk sjømatnæring sprengte alle
omsetningsrekorder med en eksportverdi på svimlende 91,6 milliarder kroner i 2016. Det er en rekordvekst på
75 prosent i løpet.
24 timers eller 36 timers StenaCruise På et 24 timers StenaCruise tar du danskebåten Stena Saga tur, retur
Oslo - Frederikshavn uten å gå av båten. Finn camping, campingplasser, teltplasser, bobilplasser, leie
campinghytte, campinghytter i Nord-Norge, Troms, Finnmark, Lofoten, Sørlandet m.m.

