Gästhamnsguiden ger dig information om nästan 500 klassificerade gästhamnar i hela landet.
Dels i den tryckta guiden, Nordens största, som delas ut till alla Svenska Kryssarklubbens medlemmar samt gratis i
hamnarna till dig som är båtgäst. Dels på hemsidan och vår gratisapp som ständigt kommer att uppdateras och utvecklas.
Gästhamnsguiden utvecklas nu snabbt och du kommer via guiden, hemsidan och appen att hitta alla upplevelser som gör
båtlivet roligare och intressantare. Skärgårdskrogar, öinformation och naturhamnar. Du kommer också att snabbt och enkelt
hitta information om allt från närmaste segelmakare till sjömackar och marinor. All service - när du som bäst behöver
den.Svenska gästhamnar står inför en kraftig utvecklingsfas. Sedan 2001 har antalet gästnätter ökat från 900 000 till 1,7
miljoner. Nya stadsmarinor, restauranger, boenden och upplevelser kommer till i anslutning till hamnarna. Vi kommer att få
se hotell och span i gästhamnar. Samtidigt utgör gästhamnen en port till de nya skärgårdsupplevelserna. Passagerartrafiken
i skärgården har mångdubblats på bara några år. Båtturismen ser annorlunda ut och båtgästen ställer större och större krav
på service och upplevelser i hamnarna. Samtidigt som 2,6 miljoner svenskar säger att de vill äga båt, om ett antal barriärer
kan rivas.Allt det här driver på utvecklingen. Ett nytt klassificeringssystem liknande hotellens används nu och ca 300 hamnar
har genomgått stjärnklassificering. Hamnen är en naturlig start för de allt fler båtägare som vill äga båt, ta förarbevis och
utbilda sig i sjöliv.

I den här utvecklingen ska Gästhamnsguiden spela en viktig roll. Bl a genom att följa och berätta om utvecklingen.
Gästhamnsguiden delägs av Riksföreningen Gästhamnar Sverige och Svenska Kryssarklubben samt Klarkullen AB.
Den absolut viktigaste symbolen, det gula ankaret på blå botten, är Gästhamnsguidens eget varumärke. Alla klassificerade
hamnar bär flaggan, för att du ska vara säker på att du kommer till en trygg hamn.
Gästhamnsguiden klassificerar hamnar och samlar in statistik om beläggning i hamnarna
.
På kontoret på Norrhultsvägen 44B i Norrhult arbetar Satu Korte-Johansson och Ingela Holgersson.

www.gasthamnsguiden.se

