
7 DAGER - Reiserute 4

Foreslått reiserute: BVI

7-dagers tur

Over hele verden drømmer mennesker om å seile i de Britiske Jomfruøyene, en av verdens mest 
eksklusive destinasjoner for seilcharter. Navigare Yachting viser deg øyene, mest vår fantastiske 
destinasjoer i BVI. Varmt vann, koboltblått vann, brilliante sandstrender, skjulte bukter og romantiske 
viker – opplev de alle på en seilferie i BVI. 

Sjekk dette forslaget til reiserute og se hva du kan oppleve: 



Din seilferie i BVI 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 innen seilcharter!

DAG 01: Road Town til Pelican Island og Peter Island  

Avreise fra Navigare Yachting sin base i Road Town, med sikte for Pelican Island. Det er kort vei over 
Sir Francis Drake Channel. Både Pelican Island og Peter Island ved siden av, er kjent for utmerket 
snorkling, dykking og vannsport. Marint liv er overveldende og de mange små buktene gir gode 
muligheter for avslapning. 

DAG 02: Peter Island til Salt Island og Cooper Island 

Disse naboøyene tilbyr nok en dag med sol og sjø. Salt Island er kjent for mange havskilpadder og er 
favoritt blant erfarne seilere for sine vakre bukter. Cooper Island er en avslappende og morsom tur, 
hjemsted til Cooper Island Beach Club og en av de mest romantiske steder å se den vakre 
solnedgangen. 

DAG 03: Cooper Island til Anegada, The Dogs, og Scrub Island  

Anegada er en flat korall atoll og en av de mest unike naturopplevelsene i BVI. Dette er destinasjonen 
snorklere og dykkere ikke kan gå glipp av, med en imponerende variasjon av marint liv. Et lite hopp 
sørvest finner du „The Dogs“, en samling øyer hvor som er oppkalt eller de «bjeffende» selene som 
gjerne oppholder seg der. Avslutt dagen på Scrub Island, hvor du kan gå i land og prøve Scrub Island 
Resort and Spa, eller rett og slett ankre opp og spise middag om bord i båten,  under stjernene. 

DAG 04: Scrub Island to Jost Van Dyke  

En nydelig dag med seiling starter med en stopp på Monkey Point og White Bay, som mange mener der
det beste stedet å snorkle i hele BVI. En nydelig seiltur til Jost van Dyke er akkurat hva du trenger for å
lade batteriene. På Jost van Dyke finner du en rekke barer, restauranter og nattliv, et av de morsomste 
stedene på BVI. Gå en tur til en av toppene på øya gjennom regnskogen og se den spektakulære 
utsikten.

DAG 05:  Jost Van Dyke til Great Thatch og Cane Garden Bay

Seil gjennom dramatiske Narrows, et nydelig område som skiller Tortola fra St John og dreier sørøst 
mot Great Thatch Islands. Der får du åpent farvann og gode muligheter for vannsport. Sving opp mot 
Tortola og inn i Cane Garden Bay hvor du finner en populær ankringsplass. Her finner du også en av de
fineste strendene i BVI og et lokalt rom-destilleri hvor du betaler 1 dollar for for å teste 4 av deres beste
brygg!. 



DAG 06:  Cane Garden Bay til Norman Island

Norman Island er siste mulighet til å få med seg spektakulær snorkling. „The Indians“ er et kjent 
landemerke med fjellformasjoner som kommer rett opp av havet. De legendariske Caves (som var 
inspirasjon til Treasure Island) er også på må-se-listen i BVI. Ankre opp i The Bight og se 
solnedgangen fra cockpit, eller gå i land og opplev barene og restaurantene øya er kjent for. 

DAG 07: Norman Island til Road Town 

Det er på tide å vende tilbake til basen, men det er fortsatt mulig å få med seg noen gode opplevelser. 
Du kan ta turen rundt Peter Island og se noen fantastiske bukter og strender, du kan bli i båten for de 
siste badene, eller du seile til havn i Totola og oppdage mer der. 
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