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Den Store Tur 
til Middelhavet
gennem Europas
kanaler og floder.

Den store tur til Middelhavet gennem Europa's Kanaler og 
floder. 2.udgave.

At sejle til Middelhavet via Europas kanaler er en uforglemmelig oplevelse. 
Mange anser det som en uopnåelig drøm, men i dagens Europa er det ret  
ukompliceret. Turen kan ovenikøbet let deles op i mindre bidder, således at 
den kan gøres i passende antal sommerferier.

Indhold: 

Kort - der viser dig hvilke kanaler og floder du skal besejle, byer, marinaer og Kort - der viser dig hvilke kanaler og floder du skal besejle, byer, marinaer og 
sluser undervejs.

Kanalbeskrivelser - der i ord og foto beskriver de enkelte kanaler, byer, 
marinaer og deres faciliteter, samt sidst men ikke mindst sluserne.

Rejsebrevet, notaterne fra vor egen tur til Middelhavet, stort og småt.

Logbogen - fra vor egen tur, vi tog turen i en 27 fods sejlbåd med en 9 hk 
motor og en dybgang på 1,60 meter.

Fotografier - ca. 2.500 stk viser dig bedre end tusinde ord, hvordan de Fotografier - ca. 2.500 stk viser dig bedre end tusinde ord, hvordan de 
enkelte kanaler ser ud, både det smukke, det grimme og det helt uforglem-
melige.

Lidt video, fra nogle af vore ture i Middelhavet.

Links – ønsker du at gøre turen via Internettet er der links til kanalmyn-
dighederne, de enkelte byer du møder undervejs og andre interessante 
steder på nettet hvor du kan læse mere. 

Diverse – tips med erfaringer fra 10 års sejllads på kanalerne og i Middelha-
vet. Resume af reglerne for kanalsejlads og sluseteknik. Litteraturliste om 
kanalsejlads.

Installationsvejledning:
Systemkrav: Windows Explorer eller ligende.

Ønsker du at bruge Den store tur direkte fra dit  cd-rom drev, skal du blot 
indsætte cd-rommen i dit drev. Den store tur startes automatisk.

Starter cd’en mod forventning  ikke automatisk
1. klik på "Start" og vælg "kør"
2. indtast "d:\start.htm" hvor d repræsenterer drive bogstavet for dit 2. indtast "d:\start.htm" hvor d repræsenterer drive bogstavet for dit 
cd-rom drev.

Ønsker du at installere Den store tur
på din harddisk kræver dette at du har 700 mb fri plads.
klik på “Start” vælg “kør”
indtast “d:\install.bat”
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