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Tack för din tid och ditt intresse för våra tjänster. Navigare, som 
nu firar 20 år inom charterbranschen, är väletablerade i yachting-
gemenskapen, med mer än 250 000 seglare som har seglat 
i någon av våra Navigare-yachter! Med baser i över 10 olika 
länder och en flotta på över 300 yachter över hela världen så 
hoppas vi att vi kan leva upp till alla dina seglingsönskningar.

På Navigare kombinerar vi fördelarna med optimerade 
processer, och i en ekonomisk skala som normalt sett bara 
finns hos större flottor, med den fulländade lokala upplevelsen 
från många olika länder. Du, som vår gäst, kommer alltid att 
stå i centrum för vår uppmärksamhet, och vår utmärkt skickliga 
personal kommer att få dig att känna dig som hemma i din 
chartrade yacht.

Vi fokuserar på detaljerna. I vår karibiska flotta är t.ex. varenda 
katamaran utrustad med luftkonditionering och en generator 
och alla våra yachter har teak i sittbrunnen för den där förhöjda 
lyxiga känslan. Majoriteten av våra baser erbjuder vårt Navigare 
Carefree-paket med ”lugn i sinnet-garanti”. Detta innebär att 
du inte behöver betala någon pant eller självrisk, och du är 
aldrig ansvarig för oavsiktliga skador som kan uppstå under din 
chartrade seglingssemester.

Vi har som mål att skapa en felfri kundupplevelse. För att ta vår 
kundomsorg till nästa nivå har Navigare introducerat en ny app 
som låter dig checka in i förtid och ange din besättningslista. 
Navigare-appen meddelar dig när din chartrade yacht är klar 
för ombordstigning, vilket gör att du sparar tid och slipper 
omaket med att vänta. 

Dessutom, innan du bokar din charter, kan du uppleva alla våra 
modeller i en virtuell tour på vår webbplats på 
www.navigare-yachting.com.

Kärnan och hjärtat i vårt företag baseras på alla våra 
servicemedvetna och tjänstvilliga medarbetare, nu med 
100 heltidsanställda och lika många säsongsarbetare. Det är 
tack vare deras hängivelse och passion som vi har kunnat 
njuta av sådan tillväxt och framgång under de senaste 20 åren. 

Vi förutser att våra gäster vill segla till nya destinationer och ha 
tillgång till de senaste modellerna från ledande yachttillverkare, 
både enskrovsbåtar och katamaraner, och därför fortsätter 
vi att utveckla våra erbjudanden för att kunna möta dina 
förväntningar. Under tiden får du samma höga service och 
kvalitet från alla våra medarbetare, yachter och charterbaser.
Vi gör allt det här... och lite till!

“Navigare necesse est, vivere non est necesse.”
– Pompejus, 56 B.C

K Ä R A  G Ä S T



N AV I G A R E -
P E R S O N A L

Varenda medarbetare hos Navigare är handplockad 
för sin utmärkta känsla för kundservice och sin 
tekniska förmåga för att du ska känna dig som 
hemma i någon av våra lyxiga yachter.

Besättningen består uteslutande av erfarna, 
passionerade människor som alla delar en stor 
arbetsmoral och en entusiasm för segling. De är 
serviceinriktade och garanterar att du har allt du 
behöver för att kunna njuta av din semester till fullo.

På våra destinationer kan vår lokala personal ge dig 
alla typer av hjälp. Vare sig du behöver teknisk hjälp 
eller om du vill ha lite exklusiv insider-information om 
själva området så är de glada att kunna hjälpa till!

Stig ombord!
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C H A RT E RTJÄ N S T E R
Navigare Yachting har ett stabilt rykte om att leverera livets 
bästa semestrar! Vi kan ge dig våra förslag för en aktiv 
sommarsemester. Har du ingen tidigare seglingserfarenhet? Inga 
problem. En inhyrd skeppare är en bra start! Kontakt oss för att få 
veta mer så kan vi hjälpa dig att skapa en fantastisk upplevelse.

B A R E B OAT  YAC H TC H A RT E R 
Är du en van seglare och har de referenser och den erfarenhet 
som krävs för din destination? Navigare Yachting erbjuder 
bareboat yachtcharter på vissa av världens mest eftertraktade 
seglingsdestinationer. Det här är din möjlighet att visa att du 
behärskar haven, med exotiska länder och härliga äventyr 
precis bortom horisonten! Tillgängligt på 11 destinationer över 
hela världen.

YACHTCHARTER MED SKEPPARE OCH VÄRD

Visste du att du också kan hyra en skeppare som kan 

manövrera din yacht? En yachtcharter med inhyrd skeppare 
ger dig alla fördelar av en lyxig seglingssemester, plus 
möjligheten att bara kunna fokusera på avslappning, att njuta 
av den hänförande utsikten och att uppleva roliga aktiviteter 
tillsammans med din familj och vänner. Din skeppare kommer 
att göra mer än att bara köra båten. Från att guida dig via de 
mest sevärda förtöjningsplatserna och seglingsrutterna, lokala 
attraktioner och restauranger till så mycket mer. 

Du kommer att få ut absolut mest av din segelsemester.
För att din tid på någon av våra lyxiga yachter ska bli så 
bekymmerslös som möjligt finns våra värdar och värdinnor 
till hands för att ta hand om dig. Med sin erfarenhet inom 
kundservice på högsta nivå kan du slappna av och lämna dina 
bekymmer på kajen. 

YAC H TC H A RT E R  M E D  H Y T T
Om du väljer en yachtcharter med hytt så betalar du för en 
bädd i en dubbelhytt för en vecka eller två. Du behöver inte ha 
någon tidigare erfarenhet av segling. Det här är ett fantastiskt 
sätt för dig att träffa nya vänner och få en fantastisk upplevelse! 

Våra yachtcharters med hytt finns i olika varianter för att passa 
dina intressen. Från gastronomiska retreats som fokuserar på 
vin och mat till charmiga och fascinerande historiska rutter, du 
kan välja en charter som är perfekt för dig, med spännande 
minnen du kommer att bevara för livet. 

A L L  I N C L U S I V E - S E G L I N G

Med vår ”All inclusive-segling” vill vi uppmuntra kunder 
som aldrig har seglat förut att ge sig ut på sitt första 
seglingsäventyr. Konceptet är enkelt: Välj dina datum och 
överlåt resten till oss!
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Alla yachter i vår flotta står till ditt förfogande med en 
professionell skeppare och värdinna som kommer att se till att  
din semester skapar minnen som räcker länge.

I All inclusive-seglingen ingår hyra av en yacht (segelbåt eller 
katamaran) i sju dagar med en skeppare och en värdinna, 
helpension, förtöjningsavgifter, bränsle och försäkring samt 
perfekt utformade rutter för en enastående seglingssemester. Du 
kan välja All inclusive-segling på nästan alla yachter ur vår flotta. 
 

S E G L I N G S S E M E S T R A R  I  F LOT T I L J

Om du är redo att ge dig ut på ditt livs seglingssemester, men 
vill ha en semester som fokuserar på att träffa nya människor 
och njuta av fantastiska sevärdheter samtidigt som du seglar 
i sällskap med andra likasinnade upptäcktsresande och 
semesterentusiaster, då är det här rätt upplevelse för dig. 

Flottiljsegling består av en grupp seglingsyachter som följer 
en ledande yacht som har en professionell besättning med 
lokalkännedom. Du följer helt enkelt våra enkla och roliga 
flottilj-rutter! Det här programmet är utformat speciellt för 
nybörjarskeppare som vill ha lite mer struktur och stöd på sin 
yachtsemester. 

Njut av sevärdheter och äventyr med en grupp likasinnade 
seglingsäventyrare och upplev en oförglömlig seglingssemester 
med familj och vänner! Du kan ansluta till flottiljen med vilken 
yacht som helst som är bokad genom Navigare Yachting. 

F Ö R E TAG S S E G L I N G 
Skapa tätare sammanslutning i ditt team med en 
seglingsresa och upplev nya utmaningar och upplevelser. 
Ett starkt medarbetarteam är nyckeln till ett framgångsrikt 
företag och det finns ingen bättre teambuilding än att jobba 
tillsammans med någon aktivitet. Att segla tillsammans 
får dina anställda att utveckla sin sociala förmåga, 
kommunikation och tillit, vilket blir allt viktigare i dagens 
affärsvärld. En företagssegling med Navigare Yachting ger 
dig och ditt team det perfekta inspirerande äventyret.

E N K E LT R I K TA D  C H A RT E R 

Enkelriktad yachtcharter är enkelt, bekvämt och låter dig 
njuta av en lyxig och avslappnande seglingssemester längs 
med Kroatiens kustlinje, helt anpassad att vara precis som 
du vill ha den. 

Vår enkelriktade yachtcharter är det perfekta sättet att 
utveckla dina seglingskunskaper och den låter dig njuta 
av den dalmatiska kustens pärlor i din egen takt. Ge dig ut 
på ett äventyr som tar dig från den ena fantastiska staden 
efter den andra, från sevärda Split-halvön till den medeltida 
staden Trogir och historiska Dubrovnik, utan bördan av att 
behöva segla tillbaka din yacht efteråt.
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LYXIG CHARTER MED BESÄTTNING
Vi erbjuder alla tjänster och utrustning som behövs för en 
oändlig variation av underhållning och avslappnande aktiviteter 
som du kan njuta av under din nästa lyxcharter. Vilken lyxig 
katamaransemester du än väljer så kan du vara säker på att få 
en förstklassig upplevelser beträffande förmåner och service.

Ta steget från dina drömmar till en otrolig semester med 
upplevelser som du kommer att berätta om under resten av ditt 
liv. Föreställ dig att uppleva absolut frihet på en lyxsemester, att 
segla på det öppna havet med en besättning som är utbildad 
för att göra det här till ett oförglömligt äventyr för dig! 

Vi lovar att det här inte är för bra för att vara sant. Lyxig 
charter med besättning är tillgänglig på katamaraner på 50 fot 
(eller större), med en besättning som är speciellt engagerad för 
just den yachten. 

Det är det lättaste, mest njutbara och mest påkostade sättet att 
njuta av en seglingssemester. Charter med besättning innebär 
att du hyr en yacht tillsammans med den besättning som krävs 
för att hantera fartyget, vilket också inkluderar att förbereda 
gourmetmåltider under din semester. 

Låt vår erfarna, hövliga och mycket kapabla besättning ta 
hand om allt åt dig - och du kan njuta av friheten att slappna 
av, släppa taget och njuta av din semester!

Våra mycket erfarna skeppare känner till de bästa platserna 
att utforska, från dolda vikar och underbara övergivna stränder 
till episka platser för dykning som kryllar av marint liv, till de 
bästa mat- och underhållningsalternativen på land.
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Du kommer att besöka attraktioner och njuta av sevärdheter 
som andra resenärer bara kan drömma om, samtidigt som du 
får uppleva den högsta standarden av lyx och personlig omsorg.

En engagerad värdinna ser till att all proviant finns i lager, 
förbereder gourmetfrukostar och luncher till havs, serverar 
tilltugg och drinkar under hela resan och ser till att allt du 
behöver för att njuta av din lyxiga bemannade charter finns nära 
till hands. För gäster med barn kan hon också sitta barnvakt vid 
tillfälle så att föräldrarna kan njuta av privata middagar i land.

Hur upprätthåller vi den högsta standarden för våra 
enastående besättningar? Vi anlitar endast väl beprövade 
besättningsmedlemmar som är noggrant utvalda bland de 
bästa i branschen.

9



V I D E O - I N C H E C K N I N G :

Incheckning har blivit väldigt enkelt. Vår video-incheckning 

snabbar upp överlämningen av yachten: Istället för en 
genomgång med en anställd från Navigare så får du bekanta 
dig med din yacht via en avsedd video på vår webbplats, i god 
tid före ombordstigning.

DE BÄST UTRUSTADE YACHTERNA SOM FINNS

Vi erbjuder bättre utrustade yachter och bättre anpassning och 

finish  från de mest attraktiva lyxmärkena av enskrovsbåtar och 
katamaraner. 
Resultatet: En modern och bekväm flotta för din mest njutbara 
charterupplevelse.

V I RT U E L L  RU N DT U R  I  D I N  YAC H T

Kliv in i din valda modell innan du bokar! Du kan förhandstitta på 
alla yachtmodeller i en virtuell rundtur på vår webbplats.

K U N D U P P L E V E L S E  I  TO P P K L A S S

Navigare-appen låter dig hoppa över köer, registrera din 

besättningslista och checka in online. Dessutom förlitar sig våra 
gäster på vårt

N AV I G A R E  C A R E F R E E

Vårt carefree-paket med ”lugn i sinnet-garanti” innebär att du 
verkligen kan slappna av: Ingen självrisk, ingen pant.

All-inclusive-paketet inkluderar:

• Helförsäkring utan pant eller självrisk

• Välkomstpaket, avslutande städning, sängkläder och 

handdukar, jolle, utombordsmotor och bränsle, gas för 
matlagning, fulla vattentankar, snorkelutrustning, gratis Wifi-
internet ombord (yachtbränsle ingår inte, men yachten levereras 
med fulla tankar som ska fyllas på vid återkomsten)

• Turistskatt

F Ö R D E L A R

• Ingen pant i kontanter eller kreditkort
• Inga dolda kostnader
• Snabbare incheckning
• Helförsäkring utan pant eller självrisk

Fyra timmars nödutryckning över hela världen.

N AV I G A R E - 
U P P L E V E L S E N
Navigare-upplevelsen inkluderar en imponerande flotta av välutrustade lyxyachter, de mest attraktiva seglingsdestinationerna 

och den högsta standarden av kundomsorg, vilket ger dig den vinnande formeln för din drömsemester!

Här är några attribut som gör Navigare-upplevelsen verkligt unik:



Navigares seglingsskola erbjuder strukturerade 
seglingskurser som har utvecklats av IYT - International 
Yacht Training Organization. IYT-certifikaten är accepterade 
över hela världen och kommer att låta dig hyra en båt på 
egen hand när du har blivit godkänd efter kursen.

Den här tvåveckors seglingskursen hålls längs med 
Medelhavskusten, med start i närheten av Split i Kroatien. 
Alla våra seglingsinstruktörer är välutbildade och erfarna 
skeppare. Båtarna som används i kursen är nya, bekväma 
och moderna.

När kursen är genomförd kommer du att få en internationell 
bareboat skepparlicens som utfärdas av IYT. När du 
får certifikatet blir du automatiskt kvalificerad för ett 
International Certificate of Competence (ICC) som krävs 
för att få hyra en bareboat yacht på flera destinationer 
omkring Medelhavet.

Vi tror på att teoretisk kunskap är bäst att uppleva ihop 
med praktik. På Navigares seglingsskola kombinerar vi 
klassrumsinlärning i de grundläggande seglingskunskaperna 
med praktisk segling under 14 dagar totalt. 

Lär dig att segla och upptäck världen! 

N AV I G A R E S 
S E G L I N G S -
S KO L A

N AV I G A R E - 
U P P L E V E L S E N
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N AV I G A R E S  YAC H T I N G -
D E S T I N AT I O N E R

B A H A M A S

Vårt mål är att ge dig en frihetsupplevelse och möjligheten att utforska 

världen. Genom att lyssna noggrant på önskemålen från vår ständigt växande 

kundbas är vi fast beslutna att finnas på plats på alla de platser i världens 

alla hörn som du vill upptäcka! Vi har redan öppnat upp 10 inspirerande 

seglingsdestinationer, men vår strävan att hitta nya och spännande äventyr 

för dig upphör aldrig.

 

BVI

USVI
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SPAIN

SWEDEN

TURKEY

CROATIA

GREECE

SEYCHELLES

THAILAND
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K ROAT I E N
Med ett imponerande snitt på ca. 2600 soltimmar per år är 
Kroatien en av de soligaste platserna vid Medelhavet, med en 
seglingssäsong som sträcker sig från mars till november. 

Nästan hälften av världens charterflotta befinner sig i Kroatien, 
och det är inte så konstigt! Det här landet, med över 1000 öar, är 
den perfekta seglingsdestinationen med sina avskilda bukter och 
vikar bara för dig, även under den absoluta högsäsongen. 

En väl utvecklad infrastruktur för segling, marinor, förtöjningsplatser 
och erfarna lokala besättningar kommer att göra din semester 
njutbar och angenäm samtidigt som fantastiska restauranger, 
som man bara kan nå med båt, och ett stort antal naturliga 
underverk kommer att ge krydda åt din semesterupplevelse. Små 
öar och byar längs med kusten välkomnar dig att leva med lokala 
traditioner för ett ögonblick, men du kan även njuta av det lokala 
vinet och känna dig helt gudomlig. 

Det går att segla i Kroatien med utgångspunkt från Seget (endast 
15 minuters bilväg från flygplatsen i Split), en liten by i närheten 
av Trogir som är en av UNESCO:s skyddade städer med en rik 
historia och känsla. 

Du kan även börja resa från King’s Landing (från Game of 
Thrones)! Dubrovnik, en av Adriatiska havets pärlor, är en perfekt 
startplats för de som vill utforska södra Kroatien (eller segla i 
riktning mot Montenegro). 



K ROAT I E N
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G R E K L A N D
Du kan upptäcka pittoreska byar med varm lokal 
gästvänlighet och uppleva den vänliga atmosfären i det 
grekiska vardagslivet på öarna. Lyssna på viskningarna 
från antika hjältar, dansa sirtaki och unna dig att njuta av 
det berömda grekiska köket, med specialiteter som souvlaki, 
moussaka och kleftiko.

Om du planerar en kortare charter på en vecka så 
rekommenderar vi att du fokuserar på ett valfritt specifikt 
område eftersom avstånden och seglingstiderna är ganska 
långa. En charter på två veckor ger dig självklart möjligheten 
att utforska mer av de grekiska underverken och låter dig 
även spendera mer tid på dina favoritplatser.

Den idealiska tiden att segla mellan de grekiska öarna är 
från april till oktober, och högsäsongen sträcker sig från 
juni till slutet av september. Det behöver knappast sägas, 
men detta är de varmaste och mest trafikerade månaderna. 
Om du letar efter lite lugn och ro så är perioden precis före 
och efter högsäsongen perfekt. Då är vädret fortfarande 
väldigt behagligt, men det är färre besökare.
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G R E K L A N D



S PA N I E N
Spanien är en magnifik seglingsdestination i Medelhavet 
som ger dig möjligheten att utforska ett äventyrligt land som 
är känt för sin flamenco-musik, sina fiestas, sin utsökta mat 
(särskilt deras tapas och paella), sin fantastiska arkitektur, 
sitt livfulla nattliv och så mycket mer.

Segla längs med den spanska kusten och utforska färgstarka 
kuststäder, skyddade vikar och charmiga fiskebyar.

Ögruppen Balearerna, med berömda öar som Mallorca, Ibiza 
och Menorca, är idealisk för att hoppa mellan öarna. Öarna 
bildar en av de mest varierande och vackra skärgårdarna i 
världen. Mallorca, där vi har vår bas, har ett överflöd av vita 
sandstränder och kan skryta med kristallklart blått vatten, 
vilket resulterar i en av de mest avslappnade vibbarna du 
kan förställa dig.

När du inte simmar eller seglar så kan du dyka ner i den bästa 
maten från de baleariska menyerna (som huvudsakligen 
består av skaldjur och kryddat kött), hitta en lokal ”Pastisseria” 
med fantastiska sötsaker eller shoppa på Palmas mysiga 
gator. Vår bas ligger i närheten av Palma längs med Mallorcas 
centrala sydkust.

Visste du att fr.o.m. 2021 så kan du även njuta av 
vintersegling i Palma de Mallorca! Är du redo att testa 
din seglingsförmåga? För vana seglare som uppskattar 
den friska och kyliga vinterluften är Mallorcas kustlinje väl 
utrustad att välkomna seglare under årets kallare månader. 
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S PA N I E N



S V E R I G E
Det finns ingen annanstans på jorden där du kan hitta ett 
sådant överflöd av naturliga öar så nära varandra. Den svenska 
skärgården består av över 24000 öar med en unik kombination 
av rena friska vatten, vacker natur och historia. Folkmassor är 
inget problem eftersom den enorma skärgården har många 
avskilda platser.

Den omgivande sagolika vildmarken kommer att få dig 
att känna som om du är med i en film av Astrid Lindgren. 
Det är ingen överraskning att delar av Stockholms skärgård 
har nominerats till världsarv och nationalparksstatus. Den 
svenska skärgården har också mängder av fantastiska 
restauranger, barer och hotell.

Besök centrala Stockholm för fantastiska butiker, parker, 
museum och ett pulserande nattliv. De gamla delarna 
av Stockholm är ett absolut måste tillsammans med 
nöjesparken Gröna Lund. Vår charterbas i Stockholm, på 
Lidingö-Gåshaga marina, ligger 14 km från Stockholms 
innerstad. I centrala Lidingö i närheten finns mataffärer, 
bagerier och butik med alkohol (Systembolaget).
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S V E R I G E



T U R K I E T
Att segla i de klarblå vattnen längs med Turkiets lykiska eller 
kariska kust är en upplevelse som varenda seglare borde 
ha turen att få uppleva. Det är en magisk plats där du kan 
ladda dina batterier, släppa taget om vardagen och hänge 
dig åt den sublima omgivningen och den tidlösa atmosfären. 
Under Turkiets långa och vackra sommar gör fina vindar 
och måttliga vågor detta till perfekta förhållanden för en 
avslappnande seglingssemester.

Turkiet är platsen där öst möter väst och det erbjuder allt från 
antik kultur och historia till livliga städer med sensationell 
mat, till sömniga fiskebyar och vikar med djupt vatten som 
får dig att vilja ta en simtur.

Göcek ligger bara 25 km från Dalamans internationella 
flygplats och har blivit en av de mest attraktiva platserna 
för båtliv i Turkiet. Fullt av dolda öar, avskilda stränder och 
mängder av vikar och bukter gör både land och hav helt 
oemotståndliga.



T U R K I E T
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S E YC H E L L E R N A
Segla i dina drömmars exotiska paradis och besök 
de majestätiska kustlinjerna i Seychellerna. Med över 
100 inbäddade öar på denna åtråvärda seglingsdestination 
är Seychellerna den idealiska platsen att utforska och hoppa 
mellan öarna tillsammans med alla dina närmaste vänner 
och din familj. 

Känd för sina pudriga sandstränder och orörda naturliga 
underverk har Seychellerna den perfekta avslappnade 
livsstilen som är eftertraktad av alla framgångsrika personer. 
Med sitt gnistrande blå vatten så glittrar den indiska oceanen 
i solskenet och ger en perfekt bakgrund för segling i vågorna 
eller avslappning i solen med bekvämligheten av din egen 
yacht. Kliv iland på en av öarnas magnifika stränder för att 
uppleva det fantastiska och varierande djurlivet på dessa 
öar eller fördjupa dig i den rika och livfulla kulturen i städerna 
på Mahé, den största ön på Seychellerna. Slappna av i det 
underbara klimatet på Seychellerna, med sina varma vatten 
och sin fantastiskt soliga himmel, och låt dig transporteras 
långt bort från alla bekymmer. 

Seychellerna är den ultimat lyxiga ösemestern, med 
paradisets tjusning som du sällan får uppleva i verkliga livet. 
Unna dig fördelarna med en privat eller bareboat charter och 
skäm bort dig med alla imponerande vyer och äventyr som 
öarna kan erbjuda.
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S E YC H E L L E R N A



B A H A M A S
Vare sig du letar efter den perfekta platsen att lägga upp 
fötterna och slappna av på, eller om du är redo att segla 
till den allra sista vindpusten, så är Abaco-öarna i Bahamas 
en favorit för seglingssemestrar, oavsett hur din idealiska 
semester ser ut. Känd som båtlivets huvudstad är detta den 
optimala platsen att segla din katamaran hela säsongen. 

I Bahamas finns mjuka vita stränder som sträcker sig så 
långt ögat kan nå, med stränder som bara väntar på att 
du ska köra ner tårna i sanden när du strosar längs med 
de pudriga stränderna. Utforska den avskilda sanden på 
Tahiti-stranden som bara kan nås till fots, med cykel eller 
båt, eller besök Sandy Point-stranden med långa sträckor av 
charmiga snäckor som vilar i sanden. Det råder ingen brist 
på pittoreska vyer eller stränder här!

Letar du efter en mer energisk semester? Utforska 
Atlantens djup och testa dykning och en helt ny värld av 
undervattensäventyr som bara väntar på dig. Eller doppa 
huvudet med lite snorkling om du föredrar att hålla dig vid 
ytan. Prova på vindsurfning eller fiske på Ocean Beach, eller 
någon av många andra roliga aktiviteter som ön erbjuder. 

Med ett överflöd av kultur och historiska landmärken, 
inklusive fem särskilda nationalparker, är Abaco-öarna redo 
för dig och ditt nästa äventyr. Upptäck Hope Town-fyren, 
en av endast två återstående manuella fyrar, eller besök 
Black Cays naturreservat med frodiga mangroveträsk, eller 
fågelskåda i Tilloo Cays naturreservat. Vad du än är sugen 
på, vare sig det är ett äventyr på land eller segling på de sju 
haven eller total avslappning på en katamaran, så kommer 
du inte att bli besviken i Bahamas!
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B A H A M A S



B R I T T I S K A 
J U N G F RU ÖA R N A
Är du redo för underbara varma turkosa vatten, sensationella 
stränder och segling i världsklass? Boka in dig på en 
värld av lyx och ta en tur till den tropiska utopin som är de 
Brittiska Jungfruöarna. Besök några av de mest populära 
seglingsdestinationerna i Brittiska Jungfruöarna, såsom 
Tortola - porten till skärgården, de solkyssta stränder i 
Jost Van Dyke, de natursköna grottorna i Virgin Gorda och 
korallön Anegada. 

De Brittiska Jungfruöarna, med snorkling och dykning i 
överflöd, har några av de bästa undervattensunderverken 
och marina invånarna som du knappast kan föreställa dig. 
Dyk bland vrak och tropiska korallrev för att samla minnen 
för en livstid. 

På land har de Brittiska Jungfruöarna inte bara några av de 
mest spektakulära stränderna du någonsin har sett, men 
dessa fantastiska öar är även platsen för orörda, pittoreska, 
skyddade hamnar och mysiga strandbarer som du gladeligen 
kan spendera din kväll med att titta på solnedgången från. 
Vare sig du väljer en lång lyxig semester eller en kort tropisk 
utflykt så har vi den perfekta chartern för dig. 
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B R I T T I S K A  J U N G F RU ÖA R N A



A M E R I K A N S K A 
J U N G F RU ÖA R N A
Legenden säger att det finns ett tropiskt paradis där vädret 
är så fint att du kan segla året om... Men det är inte bara 
en legend, den här platsen finns på riktigt och den är de 
Amerikanska Jungfruöarna! Med temperaturer från 25°C på 
vintern till 30°C på sommaren är den här platsen berömd för 
sitt idealiska väder som gör att du kan kryssa längs kusten 
under alla säsonger. 

Med våra kunders bästa i åtanke, som alltid, så rekommenderar 
vi att du åker till de Amerikanska Jungfruöarna mellan oktober 
och augusti för att undvika orkansäsongen av säkerhetsskäl. 

Med smeknamnet ”Amerikas paradis” är det inte konstigt att 
förstå varför. Med den blåaste av himlar och sina kristallklara 
vatten, som sträcker sig från St. Thomas i väster över ca. 
70 km till Virgin Gorda i öster, så kommer du inte ha någon 
brist på stränder att välja mellan att slappna av och simma vid. 
Med ett överflöd av marint liv har dessa pittoreska öar skapats 
av vulkanisk aktivitet (förutom Anegada), vilket ger dem en 
charmigt bergig terräng med vita sandstränder nedanför. 

Ett överflöd av vattenaktiviteter! Du hittar inte bara 
dykning, segling och snorkling här utan även vindsurfning, 
kajakpaddling och jet-skis... vad som helst! Och om du vill 
kliva upp på land som omväxling så kan du utforska öarnas 
rika kultur och historia, såsom 1600-talsfortet Fort Christian 
på St. Thomas.

Det skaldjursbaserade köket får det att vattnas i munnen 
och Mahi Mahi och färsk tonfisk saknar motsvarighet. Letar 
du efter en ny och annorlunda gastronomisk upplevelse? 
Du behöver inte ens lämna havet eftersom du kan besöka 
någon av de flytande restaurangerna som serverar allt från 
pizza till tacos! 
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A M E R I K A N S K A  J U N G F RU ÖA R N A



T H A I L A N D
Drömlandet Thailand är den perfekta destinationen för 
äventyrare och lättsamma strandälskande resenärer. Den 
långa kustlinjen och mängderna av underbara öar kan alla 
skryta med enastående sträckor av vita sandstränder som 
kantas av mjukt svajande palmträd och ett turkost hav. 
Njut av den här livfulla asiatiska pärlan med sin andlöst 
inspirerande natur, sina glittrande tempel, sin exotiska mat 
och sitt vänliga folk.

Phuket ligger 800 km söder om Bangkok och 960 km norr 
om Singapore. Båda städerna ansluter till Phukets flygplats 
med 20 dagliga flygturer som bara tar 1½ timme. 

Den rutt som vi föreslår fokuserar mest på öarna som ligger 
söder och väster om Koh Lanta, som är kända för sitt stora 
omväxlande marina liv och sina långa orörda stränder. Se 
till att besöka Phang Nga Bay, Phi-Phi-öarna och Butang-
gruppen där du har möjlighet att åka ut till de bästa 
snorkelställena. 
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I N V E S T E R A  I 
E N  N Y 
L I V S S T I L

I N V E S T E R I N G  I  E N  YAC H T  O C H  E N  L I V S S T I L 

Varför betala fullt pris för en helt ny yacht när du kan kompensera din 
inköpskostnad med 50-90 % över sju år? Med Navigare Yachting är 
allt möjligt! (Villkoren kan variera beroende på valt program, typ av 
yacht och destination.)

Anslut dig till Navigare Yachting och över 300 investerare precis 
som dig, som njuter av att segla i varma vatten samtidigt som de får 
den bästa avkastningen på sin investering inom vår bransch.

Att välja Navigare Yachting innebär att du värdesätter din investering 
och strävar efter att njuta av den bästa upplevelsen tillsammans med 
din familj och dina vänner. Vi är den främsta operatören för charter 
av lyxyachter i världen, tack vare våra avancerade kunskaper, den 
senaste tekniken och den högsta nivån av kundomsorg.

N AV I G A R E  C O N S I E RG E S E R V I C E

Holiday-programmet ger dig även tillgång till ömsesidig segling på 
våra destinationer över hela världen, vilket ger dig en chans att 
uppleva livet som världsutforskare. Dessutom erbjuder vi en stor 
variation av semestrar på land och vi kan anpassa din destination 
till i stort sett var som helst i världen! 

Vi har ett dedikerat concierge-team som ger dig lättillgänglig service 
och oförglömliga erfarenheter och som kan hjälpa dig med planering 
och bokning av dina drömsemestrar. Med våra expertkunskaper 
och utomordentliga kundservice så kan du känna dig trygg med att 
din semester är i goda händer.  

Både ömsesidiga seglingsdestinationer och semestrar på land 
kan lösas in beroende på dina tillgängliga poäng och endast med 
höga poäng. 

N AV I G A R E S  S E R V I C E P L AT T F O R M 
För att säkerställa kvaliteten på din yachtinvestering har 
Navigare Yachting skapat ett unikt verktyg som heter Navigares 
serviceplattform. Den här egna online-plattformen fungerar som 
en loggbok för våra tekniker på baserna så att de kan registrera 
serviceärenden som hör ihop med din yacht. Den fungerar dessutom 
som ett internt biljettsystem för att schemalägga åtgärder som krävs.

När en yacht säljs så skapas automatiskt en loggbok som kan 
vidarebefordras till köparen. Våra ägare har många fördelar som 
härstammar direkt från Navigares serviceplattform:

• Öppenhet

• Bättre service generellt

• Bättre begagnat-värde

• Strömlinjeformad kommunikation

• Längsta varaktighet för charterprogram

N AV I G A R E  H O L I DAY- P RO G R A M M E T 

När du investerar i något av Navigares investeringsprogram så 
deltar du i Navigares exklusiva Holiday-program. 

Enligt Navigares unika Holiday-program så fastställer den yacht du 
köper antalet poäng som du kommer att tjäna som kan lösas in 
vilket år som helst. Ju större yachten är desto mer poäng kommer 
du att få. Dessa poäng kan användas på en yacht i liknande storlek 
eller på en mindre yacht, men med ännu mer seglingstid.

B L I  ÄG A R E  T I L L  E N  YAC H T 

Med Navigare Yacht-ägarskapet får du möjligheten att uppleva verklig 
frihet, och alla finansiella fördelar med att investera i en yacht finns 
inom räckhåll. Våra transparenta och problemfria program innebär att 
du kan njuta av alla fördelarna med att bli yachtägare, samtidigt som 
du får avkastning på den investering som du har gjort i ditt fartyg.
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L I V S S T I L
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U P P L E V  D E  S E N A S T E
YAC H T- M O D E L L E R N A  M E D  O S S
P ROV  T I L L  H AV S

Några gånger per år arrangerar vi prov till havs 
för potentiella kunder samt för befintliga yacht-
investerare för att kunna uppleva våra yachter med oss! 

Det här är det perfekta tillfället att prova att segla olika 
yachter, träffa våra medarbetare, lära dig mer om 
Navigares organisation och se med egna ögon hur vi 
sköter vår charterbas.

Om du redan är en yachtinvesterare får du möjlighet att 
delta i våra manövreringskurser. Det ger dig möjligheten 
att testa och utforska dina kunskaper på många olika 
yachter!

VA R V S B E S Ö K

Få en inblick i yachttillverkningsprocessen och se 
hur våra fartyg tillverkas under ett besök på varvet. 

Det här är ett unikt tillfälle för dig att följa med till varvet 
med en av våra Navigare-säljare för att bekanta dig med 
yachttillverkning, material och olika yachtmärken.

Ta en titt bakom kulisserna, få en känsla för dina 
favoritvarumärken på en annan nivå och bli en riktig 
yacht-kännare själv! 
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F I N A N S I E R I N G
N AV I G A R E  U LT I M AT E

Söker du ett yachtägarskapsprogram som ger dig mest 
flexibilitet och som låter dig maximera din investering till 
fullo? Med Ultimate-programmet tar du själv rodret över ditt 
yachtägarskap och kan styra din investering för att få den 
högsta avkastningen. Få upp till 12 % varierad intäkt under 
sju år. Du bestämmer själv hur ofta du vill segla, med alla 
de förmåner som ett yachtägande innebär och du belönas 
ytterligare med högre intäkter ju mer din yacht chartras. 

N AV I G A R E  S M A RT 

Investera enkelt i din framtida drömsemester och livsstil 
eftersom programmet gör att du kan starta med en låg 
investeringskostnad. Den initiala betalningen kan vara så 
låg som 40 % av yachtens pris och de årliga intäkterna 
finansierar resten.

N AV I G A R E  C O M P L E T E 

Få ut det mesta av din yachtinvestering och njut av segling 
på alla våra destinationer över hela världen. Programmet 
låter dig maximera avkastningen på din investering och 
låter dig ändå behålla full flexibilitet i din semesterplanering. 
Det här är det mest övergripande programmet där du kan 
välja vilken av våra baser som helst över hela världen och 
få en hög avkastning på din investering, med upp till 9 % per 
hyressäsong.

N AV I G A R E  B E G AG N A D
Investera i en begagnad yacht på någon av våra destinationer 
och åtnjut ändå fördelarna med att vara en Navigare yacht-
investerare. Det här är den perfekta lösningen om du 
letar efter ett kortsiktigt program, men ändå vill ha en stor 
avkastning på din investering. 
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VÅ R  K VA L I T E T S F LOT TA
Navigare Yachting är den ledande operatören för charter av 
lyxyachter i världen och vi hanterar drift och försäljning av yachter för 
charter i nio länder. Vår globala flotta innefattar mer än 300 yachter.

Företaget grundades 2001 och vi har vuxit till tre förvaltningskontor 
i Sverige, Kroatien och USA. 

Vårt mål är enkelt: Vi existerar för att betjäna våra kunder med 
passion i hjärtat, professionalism i driften och oförglömliga 
seglingserfarenheter i sinnet.

En av de mest kritiska drivkrafterna i vår tillväxt har varit, och 
fortsätter att vara, våra egna kunder som gladeligen rekommenderar 
oss för sin familj, sina vänner och affärspartners.

För att upprätthålla vårt mycket goda rykte så ser vi till att varje 
yacht i vår flotta är i toppskick och vi ger fläckfri kundservice som 
börjar med bokningsprocessen och går hela vägen till leverans av 
charterupplevelsen på basen.



F LOT TA
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B A L I  C AT S PAC E  S A I L
Bali Catspace Sail, nominerad till Multihull of the Year 2021, 
imponerar med unika innovationer som ger en smidig och effektiv 
seglingsupplevelse. Bali Catspace Sail, perfekt designad med mjuka 
linjer och inverterad uppåtböjd har en sportig silhuett som ger ett 
starkt intryck, även på avstånd. 

Att glida över vågorna har aldrig varit så njutbart som i Bali Catspace 
Sail, med ett generöst däckutrymme på 70 m2, byggd med stabilitet 
för en förbättrad seglingsupplevelse och prestanda. Båten kan skryta 
med ett generöst däck och en dörr som kan lutas och öppnas mot 

en öppen planlösning. Med Bali Catspace Sail får du möjligheten att 
uppleva sann inomhus-utomhuskänsla. 

Den övre kommandobryggan är utformad för att leva upp till en verklig 
lyxupplevelser och när den öppnas upp har den en yta som är värdig 
en 45-fotsbåt. Inuti är hytterna rymliga med individuella badrum och 
pentryt är fullt utrustat med en kyl med frys på 265 liter.

B A L I  C AT S PAC E  S A I L

YAC H T FA K TA

LOA 12,05 m

Bredd 6,56 m

Djupgående 1,10 m

Kojer 4
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O C E A N I S  4 6 . 1
Oceanis 46.1 kan skryta med alla egenskaper hos en större 
kryssningsyacht, med en ovanlig balans mellan elegans, användbart 
utrymme och prestanda. Hennes avtrappade skrov ger en otrolig mängd 
utrymme inuti och trots det förblir hennes sjöduglighet imponerande.

Med en 1 meter längre mast, ett seglingsområde som utökats med 
28 %, Harken-däckbeslag och en djup bulbköl av bly för att minska 
motståndet är hon redo att erbjuda en unik kryssningskänsla. Oceanis 
46.1 är lättseglad, lätthanterad och snabb, och på många sätt unik, 
och hon kommer att tilltala många olika besättningar.

En otroligt effektiv planlösning på däcket gör henne fantastiskt säker 
och lätt att använda. Rullmasten, den självgående focken och alla fall 
och segel som leder tillbaka till en enda vinsch vid respektive rorstation 
gör henne enkel att manövrera när man seglar med liten besättning.

Oceanis 46.1 har en mycket rymlig sittbrunn med plats för åtta gäster 
omkring ett stort bord. Generösa hyttventiler i skrovet släpper in en 
härlig mängd naturligt ljus ända in till yachtens mittersta utrymmen.

O C E A N I S  4 6 . 1

YAC H T FA K TA

LOA 14,60 m

Bredd 4,50 m

Djupgående 2,05 m

Kojer 8 +2
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L AG O O N  4 6
Den nya Lagoon 46, med sin perfekta balans mellan de olika boytorna, 
är troligtvis den bästa kombinationen av alla attribut som gör Lagoon-
katamaraner till några av de populäraste seglingsyachterna i världen.

Med en kombination av främre och bakre sittbrunnar, en komplett 
matlagningsplats i aktern, ett praktiskt och säkert tillträde till havet 
samt imponerande ytor i salongen.

Med sina dubbla ingångar är den övre bryggan perfekt för både 
manövrering och avslappning. Den centrala rorstationen ger både 
skydd och god sikt. Interiören utgörs av en raffinerad, elegant och 
funktionell stil där varenda hytt har imponerande ytor, i synnerhet de 

främre hytterna där sängen nu är lika bekväm och rymlig som i de 
bakre hytterna.

Den fantastiska livskvaliteten ombord garanteras av en noggrann 
finish och den invändiga belysningen. Det finns inga tydliga gränser 
mellan inomhus och utomhus tack vare det stora välvda skjutfönstret i 
fören som blir en fantastisk anslutning mellan den främre sittbrunnen 
och salongen. Sjöduglighet och prestanda är nyckelord på 46:an, 
med en optimerad segelplan och en mast som har flyttats längre 
akterut. Lagoon 46 kommer garanterat att leverera en imponerande 
prestanda, inte bara för ankar utan även till havs!

L AG O O N  4 6

YAC H T FA K TA

LOA 13,99 m

Bredd 7,96 m

Djupgående 1,30 m

Kojer 12
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F O U N TA I N E  PA J OT  TA N N A  4 7
För den miljömedvetna seglaren ansluter Fountaine Pajot Tanna 
47 till den nya vågen av katamaraner som kombinerar komfort med 
en ekologisk skärpa utan att kompromissa med integriteten hos 
seglingsförmågan. 

Men en ny däcklayout maximerar Fountaine Pajot Tanna 47 utrymmet 
med en total öppning mellan det U-formade pentryt och sittbrunnen. 
Med rikligt med förvaringsutrymmen och möjligheten att få antingen 
tre hytter (inklusive en huvudsvit) eller fem sviter med individuella 
badrum så finns det mängder av utrymme på det här mäktiga fartyget. 

Seglingen blir både säker och tillgänglig i den här ergonomiskt 
designade yachten, med ett externt utrymme som är designat för 
lättrörlighet som gör det avslappat att kryssa. 

F O U N TA I N E  PA J OT  TA N N A  4 7

YAC H T FA K TA

LOA 13,94 m

Bredd 7,70 m

Djupgående 1,20 m

Kojer 4
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O C E A N I S  YAC H T  6 2
Den majestätiska Oceanis Yacht 62 är i en klass för sig själv, med 
sin smärta profil och sina stora omslutande fönster. Fri från de 
vanliga begränsningarna hos en yacht i den här storleken är den här 
yachten oklanderligt designad av Beneteau och den förenar många av 
egenskaperna hos delvis anpassade fartyg.

Oceanis Yacht 62 är designad för att erbjuda en otrolig komfort, 
både för ankar och vid segling. Den enorma sittbrunnen har en 
mängd utrymmen som alla ger en känsla av välbefinnande. Den låga 
tyngdpunkten, den optimerade längden i vattenlinjen, det perfekt 
anpassade seglingsområdet och den stora manövreringsförmågan 
gör att Oceanis Yacht 62 blir en njutning av segla!

Den originella och smarta layouten hos Oceanis Yacht 62 fokuseras 
kring den rymliga salongen och separata områden som ger härlig 
avskildhet. 

Känslan av rymd förstärks av det generösa flödet av naturligt ljus 
tack vare de ovanligt stora hyttventilerna, samtidigt som yachtens 
lyxiga känsla förstärks av de ädla materialen och det fantastiska 
trähantverket och finishen.

O C E A N I S  YAC H T  6 2

YAC H T FA K TA

LOA 19,07 m

Bredd 5,33 m

Djupgående 2,30 m

Kojer 8 + 1 + 1
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N AV I G A R E S  E X P E R I E N C E -A P P
Online incheckning innebär att du slipper köer på baserna.

Hur fungerar det?
Navigare Experience-appen gör det möjligt för kunderna att:

1. Ange besättningslistan via appen

2. Få exakt information om incheckningstiden och yachtens 
plats

3. Bli inspirerade (seglingsrutter, favoritplatser och restauranger) 

R E G I S T R E R I N G / I N LO G G N I N G 
Första gången behöver du registrera din e-postadress, 
sedan följer du de enkla stegen för incheckning online. 

Du kan använda vår app för att lägga till en besättningslista, 
när du än seglar med oss. 

A N G E  B E S ÄT T N I N G S I N F O R M AT I O N
Kunden fyller i den obligatoriska besättningsinformationen med 
hjälp av appen.

M E D D E L A N D E  T I L L  K U N D E N

Kunden får ett meddelande när yachten är klar och var den finns. 
I väntan på att gå ombord kan kunden använda inspirationsdelen i 
appen (seglingsrutter, favoritplatser, restauranger).

I N C H E C K N I N G
En medarbetare från Navigare kommer att möta kunden vid 
yachten på den avtalade tiden.

Vi ser fram emot att få välkomna dig ombord med Navigare 
Yachting!
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Navigare Yachting är stolta över att ha tjänat yachtgemenskapen i mer än 20 år och 
vi är ett av de globalt ledande yacht- och livsstilsföretagen, med starka etablerade 
partnerskap med de världsledande varumärkena, avancerade kunskaper, tjänster av 
högsta klass och höga standarder. 

Sedan mitten på nittiotalet har vårt företag vuxit snabbt: Vår flotta (den yngsta flottan 
i världen!) innefattar nu mer än 300 yachter i 10 länder över hela världen, och över 
åren har vi rekryterat ett hängivet team på mer än 100 heltidsanställda medarbetare 
som alla delar vår passion för segling.

Vare sig du planerar att hyra en yacht för din egen drömsemester eller om du vill bli 
ägare till ett fartyg så kan du lita på att vi kommer att hjälpa dig på den här resan och 
erbjuda dig den högsta servicekvaliteten.

Vårt företag är 100 % kvalitetsorienterat, vilket gäller våra kundomsorg och vår 
yachtservice i lika stora delar.

För oss innebär att segla att leva, och vi vill gärna att du ansluter dig till oss på det 
här fantastiska äventyret!

2 0  Å R 
AV  ÄV E N T Y R
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Huvudkontor
Navigare Yachting AB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö - Sweden

Yachtförsäljning 
yachtsales@navigare-yachting.com
+46 40 260 808

Yachtcharter 
Branschkontor
Navigare Yachting d.o.o
Bani 75, Buzin
10010, Zagreb - Kroatien

B2B-försäljning 
reservations@navigare-yachting.com
B2B-försäljning 
booking@navigare-yachting.com
+385 1 2331 661

www.navigare-yachting.com

U P P L E V  T I L L S A M M A N S


