
7 DAGAR - Seglingsrutt 2

Förslag på rutt: Karibien

7 DAGAR Den karibiska rutten

Denna 7-dagars rutt innefattar Norman Island, Cooper Island, Trellis Bay, Virgin Gorda, Peter Island 
och mycket mer.



DAG 1: The Bight (Norman Island)

Er karibiska drömresa börjar på en plats som heter The Bight (Norman Island). För att komma dit 
måste ni passera Sir Francis Drake Channel och två öar, The Indians och Pelican Island. The Bight 
erbjuder er allt ni kan behöva för att starta resan: ett väl skyddat område med bra förankringsplatser, ett 
par restauranger (de mest populära är Pirates och Willy-T) och sportaktiviteter. Därefter föreslår vi att 
ni besöker The Caves, som är en nationalpark i närheten rik med havsliv som ni kan utforska med 
snorkel. Sedan åker ni tillbaka till The Bight där ni tillbringar natten.

DAG 2:  The Indians – Cooper Island

Ert nästa stopp är The Indians, en närliggande ö som ni passerade dagen innan. Ni kommer att bli 
förvånas över de vackra naturliga klippformationerna och det rika havslivet (tid att snorkla igen!). På 
väg till Cooper Island kan ni välja att besöka skeppsvraket efter The Rhone nära Salt Island för ännu 
mer utforskning av havet. Er förankringsplats för natten blir i närliggande Manchioneel Bay. Där kan ni
njuta av fler vattensportaktiviteter eller bara koppla av på en restaurang vid stranden.

DAG 3: The Baths (Virgin Gorda) – Trellis Bay 

Ni passerar åter igenom Sir Francis Drake Channel, och kommer till Virgin Gorda, vilken ni kommer 
att utforska flera olika platser på. Ni förtöjer i The Baths, där ni kan utforska det som vissa anser vara 
”världens åttonde under”: det otroliga havsområdet runt ön, med sina många tunnlar, grottor och 
klippformationer. Efter The Baths, fortsätt ni sedan att segla mot Trellis Bay, där ni har er 
förankringsplats för natten. När ni är där kan ni njuta av gastronomiska upplevelser och det lokala 
nattlivet. Om ni hellre vill ha lite tyst tid föreslår vi att ni ankar i Marina Cay.

DAG 4: North Sound (Virgin Gorda) 

Vidare mot ert nästa stopp på Virgin Gorda, North Sound. På vägen dit föreslår vi att ni stannar till vid 
Dogs Islets, en nationalpark med ett rikt havsliv och härlig natur. På North Sound hittar ni många 
gastronomiska och nautiska upplevelser bland dess många restauranger och marinor. Några av de mest 
välkända platserna är Bitter End Yacht Club, Leverick Bay, Saba Rock och Birds Creek. Ni kan även 
spendera tid på att njuta av omgivningen: spana efter sköldpaddor eller bara luta er tillbaka och koppla 
av. 

DAG 5: North Sound (Virgin Gorda)

Vidare mot ert nästa stopp på Virgin Gorda, North Sound. På vägen dit föreslår vi att ni stannar till vid 
Dogs Islets, en nationalpark med ett rikt havsliv och härlig natur. På North Sound hittar ni många 
gastronomiska och nautiska upplevelser bland dess många restauranger och marinor. Några av de mest 
välkända platserna är Bitter End Yacht Club, Leverick Bay, Saba Rock och Birds Creek. Ni kan även 
spendera tid på att njuta av omgivningen: spana efter sköldpaddor eller bara luta er tillbaka och koppla 
av.

DAG 6: Jost Van Dyke 

Er nästa destination, Jost Van Dyke, är den längsta ni kommer att segla till, därför föreslår vi att ni först



stannar vid nationalparken Monkey Point (Guana Island) för att njuta av det kristallklara havet, den 
varma solen och det lokala djurlivet. Fortsätt sedan er resa mot Jost Van Dyke, där ni förankrar för 
natten. Detta är en fantastisk och familjevänlig plats där ni kan njuta av en trevlig middag medan ni 
beundrar solnedgången. Jost Van Dyke´s mest välkända platser är Foxy och Soggy Dollar Bar.

DAG 7: Soper’s Hole – Deadman’s Bay (Peter Island) – Great Harbor  

På er sista dag med segling är det dags att fixa presenter och souvenirer! Det kan ni göra på Soper's 
Hole. Därefter fortsätter ni vidare till Deadman's Bay (Peter Island) för en sista glimt av ännu ett 
karibiskt underverk. Klättra upp till toppen för en härlig utsikt av öarna ovanifrån, men undvika att 
stanna kvar här under natten då detta anses kunna vara osäkert. Great Harbour är då en utmärkt 
förankringsplats som erbjuder en lugnare omgivning i en lokal atmosfär.

 

DAG 8: landstigning  

På er sista dag kan ni utforska det rika havslivet, bland Karibiens många rev och tropiska fiskar. Segla 
sedan över kanalen vid Joma Marina i Road Town.
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