
7 DAGER Den Karibiske seilruten

Foreslått seilrute: Karibia

7- dagers turen inkluderer Norman Island, Cooper Island, Trellis Bay, Virgin Gorda, Peter Island og 
mye mer. 



DAG 01: The Bight (Norman Island) 

Din Karibiske reise starter på et sted som heter The Bight (Norman Island). For å komme dit, må du 
over Sir Francis Drake Channel og to øyer, The Indians og Pelican Island. The Bight tilbyr deg alt du 
måtte behøve for å starte turen, et godt beskyttet område med gode ankringsplasser, noen restauranter 
(de meste populære Pirates og Willy-T) og sportsaktiviteter. Med dette som utgangspunkt anbefaler vi 
et besøk til The Caves, en nasjonalpark i nærheten, som er har et yrende liv under havet du kan snorkle 
i. Gå tilbake til The Bight for overnatting. 

DAG 02: The Indians – Cooper Island 

Neste stopp er The Indians, en øy i nærheten du passerte dagen før. Du vil bli overrasket over de vakre 
fjellformasjonene og yrende sjøliv (på tide å snorkle igjen!). På din vei til Coper Island, besøk The 
Wreck of The Rhone i nærheten av Salt Island for utforske havet enda litt til- Din ankringsplass for 
natten er i Manchioneel Bay i nærheten. Der kan du drive vannsport eller bare slappe av på en 
restaurant på stranden. 

DAY 03: The Baths (Virgin Gorda) – Trellis Bay 

VI går igjen gjennom Sir Francis Drake Channel, og kommer til Virgin Gorda, en øy du vil oppdage fra
flere kanter. Du vil ankre i The Baths. Derfra kan du utforske „verdens åttende underverk“ som noen 
seilere liker å kalle sjøen rundt øya, med mange tuneller, huler og fjellformasjoner. Etter The Baths, 
fortsett å seile i retning Trellis Bay, hvor du ankrer for natten. Der kan du nyte gode restauranter og et 
hyggelig nattliv. Hvis du ønsker en roligere kveld, anbefaler vi ankring i Marina Cay. 

DAG 04: North Sound (Virgin Gorda) 

Neste stopp er Virgin Gorda, North Sound. På veien dit foreslår vi en stopp ved Dogs-holmene, en 
nasjonalpark med rikt sjøliv og en overveldende natur. I North Sound finner du mange gastronomiske 
og nautiske tilbud, der er det mange restauranter og marinaer. Noen av de ikoniske plassene er Bitter 
End Yacht Club, Leverick Bay, Saba Rock og Birds Creek. Du kan også rusle rundt og se om du ser 
skilpadder på stranden eller rett og slett slappe av. 

DAG 5

Beklager, her har det sneket seg inn en feil. 

DAG 06: Jost Van Dyke 

Neste destinasjon er Jost van Dyke, den lya det er lengst å seile til, så vi foreslår at du først stopper 
nasjonalparker Monkey Point (Guana Island) for å nyte krystallklart vann, varm sol og det lokale 
dyrelivet. Fortsett reisen til Jost van Dyke, hvor du vil ankre for natten. Det er en flott, familievennlig 
plass hvor du kan nyte en god middag mens du ser på solnedgangen. De mest ikoniske plassene er 
Foxy og Soggy Dollar bar. 



DAG 07: Soper’s Hole – Deadman’s Bay (Peter Island) – Great Harbor 

Det er vår siste dag, og det er på tide å skaffe noen suvenirer og gaver! Det kan du gjøre på Soper's 
Hole. Etter det, fortsett til Deadmans Bay (Peter Island) for å få med deg de siste Karibiske 
inntrykkene. Klatre til det høyeste punktet på øya for å se på utsikten, men gå videre til Great Harbour 
for nattankring, da Deadmans Bay ikke er trygt for overnatting. 

DAG 08: Ilandstigning 

Den siste dagen kan kose deg med snorkling, det er mange rev og mye sjødyr i området. Etter det går
du til Joma Marina i Road Town for å gå i land.
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