
7 dager - Reiserute 2

Fokus på: Martha's Vineyard

7 dager reiserute 

Martha´ s Vineyard er en av de mest kjente og naturskjønne øyene i Amerika her er et eksempel på 
hvordan du kan tilbringe en sjudagers seilferie med leiebåt fra Newport:

DAG 01: Seil til Cuttyhunk

Tilbring morgen og tidlig ettermiddag til utforske Narragansett Bay med sin røffe kystlinje og skjulte 
viker. Cuttyhunk er en utpost med lange historsike aner med en sjarmerende landsby, et henrivende 
sjømatmarked og historisk severdigheter.

DAG 02: Seil til Vineyard Haven 

Det er en rask seilas til Vineyard Haven. Vineyard Haven er et samlingspunkt på øya for shopping, 
restauranter og uteliv. Her finner du også Martha's Vineyard Museum.

DAG 03: Seil til Edgartown 

Denne lille byen er en av de mest elegante og majestetiske på øya med en avslappet atmosfære og stort 
utvalg av restauranter og underholdning. Det er det perfekte stedet å slappe av etter en flott dag med 
seiling.

DAG 04: Seil til Menemsha 

Denne destinasjonen sjekker alle boksene som en søvnig liten havn med en utrolig rolige vibber, 
vakker sandstrand og et fantastisk sjømatmarkedet. Her ble også mye av filmen «The Jaws» filmet. 
Menemsha har noe for alle er et yndet reisemål for lokal seilere og seilere som leier båt.



DAG 5 og 6: Utforsk Narragansett Bay

Det er så mange interessante reisemål i og rundt Narragansett Bay. Benytt tiden til å opplev noen av 
disse uten å stresse. Noen er historiske: Bristol, uberørte Block Island og Potter ' s Cove og det er 
mange flere. Seil om dagen og opplev om kvelden!

DAG 7: Returner til basen
En tidlig start gir litt ekstra tid på å seile om morgenen og da er det på tide å dra hjem. Alle minnene fra
seilturen i Newport området vil være dine for alltid!
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