
Post Irma seiltur  - Reiserute 1

«Post Irma» i BVI  er en anderledes opplevelse. Det anbefales for seilentusiaster som ønsker å nyte 
roen og atmosfæren i BVI som den var lenge før det ble overbefolket av turister og for de som ønsker å
seile i vakker natur med lite turister!



Dag 1: Seiling, Tortola Cooper Islans

Hodges Creek – fin bukt mpå sydsiden av Cooper Island

DAG 2: Cooper Island – Baths

Opplev Baths som det var for 30 år siden. Med svært få turister vil du få en unik opplevelse her. Dette 
er et sted du må innom 2017/18. Spis lunsj om bord i båten og fortsett videre til Leverick Bay, Virgin 
Gorda. Leverick Bay er operasjonelt fra november 2017 og der får du mat og drikke. Fra desember 
2017 vil det sannsynligvis også vøre ferskvann å få tak i. 

DAG 3: Leverick Bay – Anegada

Irma’s effekt på Anegada var begrenset  Loblolly Bay og  Cow Wreck Bay er det åpent for handel. 

DAY 4: Anegada - Scrub Island 

Scrub skal åpne til jul, men ring eller send en mail før du bestiller for å forsikre deg om at det er åpent. 
Innen da skal det også være vann der. Om det ikke er åpent på Scrub Island foreslår vi  å stoppe i 
Leverick Bay for å fylle vann eller kanskje tilbringe en dag ekstra i Anegada. 

DAY 5: Scrub Island – Guana Island 

Vakker strand og ankring for natten.

DAY 6: Guana Island – Great harbor, Jost Van Dyke 

Foxy`s er åpen og tilbyr en flott strand og livlig «afternoon party». Sannsynligvis vil Soggy Dollar og 
Ivan's være åpent også i White Bay til jul.

DAY 7: Jost Van Dyke – Norman Island, The Bight

Pirates club vil være åpent fra desember. Dag-stopp i grottene på Norman Island. En annen mulighet er 
West End/Sopers Hole, som skal være åpent til jul. Pusser's i West End er allerede åpnet. 

 

DAY 8: Norman Island – Back to base, Hodges Creek 

Norman Island – Back to base, Hodges Creek 
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