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Foreslått reiserute: BVI

7-dagers tur

Mennesker over hele verden drømmer om å seile i de Britiske Jomfruøyene, en av verdens mest 
eksklusive og kjent seilcharter destinasjoner. Navigare Yachting, med BVI seilbåtcharter, bringer øyene
til deg. Nydelig, varmt vann, koboltblått tropisk hav, fantastiske hvite strender, bortgjemte huler og 
romantiske bukter – opplev alt dette på en BVI seilferie. 

Sjekk dette turforslaget for en BVI seilferie og hva du kan oppleve: 



Din seilferie venter på deg! 

Bestill online nå, og du vil ikke bare få de beste prisene, du kan også benytte deg av vårt tilbud om å 
betale seilferien over seks måneder. Så hva venter du på?

Besøk Navigare Yachting for å se vårt store utvalg av båter og tilgjengelige datoer. Dette er din 
mulighet til å nyte en ekte seilferie, med den beste innen seilcharter!

DAG 01: Road Town til Spanish Town 

Fra vår base i Road Town seiler du østover og stopper i The Baths, et verdenskjent landemerke for 
seilere. Granittblokker som stuper dramatisk ned i havet skaper en episk stemning. Det er restaurant og 
bar på toppen av The Bath en sti med vakker utsikt som går ned til Devil's Bay. En kort seiltur nordover
ender i Spanish Town, hvor du finner shopping og restauranter i vannkanten. 

DAG 02: Spanish Town til Virgin Gorda 

Turen til Virginia Gorda er en avslappende og morsom seilas mot Gorda Sound, langs den vakre øya. 
Du passerer Savannah Bay og kommer inn i et beskyttet sund omringet av fine steder å være, inkludert 
vakre rev og små holmer. Dette er et flott område for svømming og bading, snokeling, padle board og 
turer. Når kvelden kommer, gå i land og sjekk ut øyas spisesteder og underholdning, eller bli i båten og 
ha en romantisk kveld under stjernene.

DAG 03: Virgin Gorda to Anegada 

Anegada er bare 15 nm unna, langs en flott rute med „blue water sailing“. Anegoda er en flat korall 
atoll, den eneste i BVI. Stedet er nesten uberørt med en utrolig variasjon. Naturelskere må ikke gå glipp
av Anegoda og dens flamingoer og guanaer. 

DAG 04: Anegada til Trellis Bay 

Øst av Tortola finner du Trellis Bay, en innbydende, liten landsby. Scrub Island og Guana Island tilbyr 
sightseeing og rekreasjon langs strendene. Dette er en dag for å utforske både vann og strand og bare 
nyte solen. 

DAG 05: Trellis Bay til Jost Van Dyke

Jost Van Dyke er den minste av de fire hovedøyene på BVI, men det er den som er tettest  med ting å se
og spennende eventyr. I Great Harbour og White Bay finner du noen av de morsomste barene, 
restuarantene og et yrende natteliv. Herkan du prøve nye cocktailer på kvelden, svomme om dagen, 
lytte til live musikk og kjenne atmosfæren. 

DAG 06: Jost Van Dyke til Norman Island 

Narrows er det vakre området som deler Tortola fra St john. Du tråkler deg mellom Great Thatch og 
Little Thatch Islands, så dreier du sørøst mot Norman Island – denne eiendommelige destinajonen er 
sagt å være inspirasjonen for Treasure island. Det er dusinvis av skjermede bukter og solrike viker å 



utforske. Det varme vannet yrer av marint liv. Dette er destinasjonen snorklere og dykkere ikke kan gå 
glipp av. 

DAG 07: Norman Island til Road Town  

Det er vår siste dag med seiling i de uforglemmelige Britiske Jomfruøyer og det er fortsatt et eventyr 
eller to å oppleve. En stopp på Peters Island er en av de siste mulighetene til å opplevesolfylte bukter, 
viker og rev. Det er kort vei og du kan ta all den tiden du trenger på vei tilbake til basen, eller gå direkte
til Tortola.   
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