
7 dager - Reiserute 1

Fokus på: Narragansett Bay

7 dager reiserute 

En syvdagers rute for å seile i Newport området med mulighet for utflukter fylt med flotte 
severdigheter og opplevelser. Her er en titt på noen av de tingene du kan gjøre:

DAG 01: Barrington og The Bay

Dette er en dag for å komme, klargjøre og bli kjent med båten din og nyter en rolig seilas rundt 
Barrington.

DAG 02: Bristol 

Seil til Bristol og utforsk naturskjønne steder i Narragansett Bay underveis. Bristol er det motsatte av 
en overfylt og hektisk turistby. Havnen er en sjarmerende og travel fiskehavn. Byen er fylt med 
historiske attraksjoner, god mat og morsomme barer. Her finner du også flotte områder for bading og 
nyte solen.

DAG 03: Newport og Jamestown 

Etter å ha seilt hele dagen ankommer du havnen. Ankre opp og besøke Newport en travel ferieby eller 
Jamestown som en mer sedat og rolig. Begge har fantastiske restauranter og autentiske New England 
barer og tavernaer.

DAG 04: Beavertail Route eller Block Island, eller Little Compton Harbor 

Beavertail Route  - utforsk et naturskjønt område et flott fyr, mange historiske skipsvrak og den 
pittoreske byen Wickford. Block Island har flotte strender, flotte sykkel- og turstier og vakker utsikt. 
Little Compton Harbor er opp Sakonnet River, her passerer du vingårder og vakre småbyer.



DAG 05: Wickford eller Block Island

Tilbring dagen med å seile og utforske mer av bukten med muligheter for å oppleve noen av de lokale 
attraksjonene.

DAG 06: Potter's Cove og Prudence Island

Din siste hele dag med seiling kan brukes til å besøke favoritt steder eller oppdage nye. Prudence Island
har herlige viker og strender å utforske så vel som muligheter for fotturer og sykling i et uberørt 
reisemål.

DAG 07: Returner til basen  

En rolig morgen seile hjem og det er på tide å tenke tilbake på minnene fra din seilferie i Newport!
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