
7 DAGAR - Seglingsrutt 3

7-dagars resplan

Människor över hela världen drömmer om att segla bland de Brittiska Jungfruöarna, en av världens 
mest exklusiva och välkända båtdestinationer. Navigare Yachting tar er till öarna med våra fantastiska 
rutter. Underbart varmt väder, koboltblått tropiskt vatten, lysande vita sandstränder, avskilda och 
romantiska vikar - upplev dem alla på en karibisk seglingssemester.

Här är ett exempel på hur ett upplägg med våra lyxiga båtar kan se ut och vad ni får uppleva:

Er semestersegling i Karibien väntar på er!

Boka online just nu så får ni inte bara de bästa priserna, ni kan också använda vår exklusiva 
betalningsplan som gör att ni kan betala för er båtsemester i upp till sex praktiska månatliga 
delbetalningar. Så vad väntar ni på?

Se i Navigare Yachting stora båtförteckning för att se vårt stora urval av båtar och vilka datum de är 
tillgängliga. Detta är er chans att njuta av en riktig seglingssemester, med branschens bästa leverantör 
av exklusiva segelbåtar!



DAG 1: Road Town till Spanish Town 

Från vår bas vid Road Town seglar ni österut och njuter av ett stopp vid The Baths, ett världsberömt 
seglingsmärke. Stora naturliga granitblock som dramatiskt vilar i havet, vilket skapar episka 
formationer att utforska. Det finns även en restaurang och bar på toppen av The Baths och en vacker 
stig som slingrar sig ner till Devil's Bay. En kort segling norrut tar er till Spanish Town, som lockar 
med både shopping och härliga serveringar vid vattnet.

DAG 2: Spanish Town till Virgin Gorda

Resan till Virgin Gorda är en avkopplande men roligt segling mot Gorda Sound, längs med den vackra 
ön. Ni passerar genom Savannah Bay och kommer in i ett vackert, avskärmat område med underbara 
platser att upptäcka, inklusive natursköna rev och små öar. Detta är ett idealiskt område för simning, 
snorkling, paddling och upptäcktsfärd. När natten faller, går ni i land och testar öns mat- och nöjesliv, 
eller ankra båten för en romantisk kväll under stjärnorna.

DAG 3: Virgin Gorda till Anegada

Ön Anegada ligger bara ca 25 kilometer bort, längs en härlig väg med segling på blått vatten som låter 
er njuta mitt i den oändliga solen och havet. Anegada är en platt korallatoll, och den enda i sitt slag på 
Jungfruöarna. Platsen är nästan helt orörd, med ett fantastiskt utbud av öar och marint djurliv. Är man 
naturälskare så ska man absolut inte missa Anegada och dess fantastiska flamingos och stora 
marklevande leguaner.

DAG 4: Anegada till Trellis Bay  

Rustika Trellis Bay är en lockande liten by som böjer sig runt den östra änden av ön Tortola. Scrub 
Island och Guana Island erbjuder sightseeing och rekreation längs stränderna. Detta är en dag för 
utforskning, lek i vattnet och avkoppling under den varma solen.

DAG 5:  Trellis Bay till Jost Van Dyke

Jost Van Dyke är den minsta av de fyra huvudsakliga Brittiska Jungfruöarna men den är också den med
flest sevärdheter och äventyr. Vid Great Harbour och White Bay kan ni njuta av några av de bästa 
barerna, restaurangerna och nattlivet på öarna. Njut av tropiska cocktails och bad under dagen och 
lyssna på levande musik i en pulserande atmosfär på natten. Naturälskare kommer att njuta av den 
slående vandringen till kullarna med regnskog ovanför Great Harbor.

DAG 6:  Jost Van Dyke till Norman Island

The Narrows är det vackra havsområdet som skiljer Tortola från St. John. Ni kommer att segla in 
mellan Great Thatch och Little Thatch Islands, och sedan hålla sydost mot Norman Island – till det 
pittoreska målet som sägs varit inspiration för Treasure Island. Det finns dussintals avskilda bukter och 
soliga vikar att utforska, och det varma vattnet är svårslaget med sitt marina djurliv. Detta är 
destinationen man inte för missa om man giller dykning och snorkling.



DAG 7: Norman Island till Road Town  

Det är er sista dag att segla bland de oförglömliga Brittiska Jungfruöarna och det finns fortfarande ett 
äventyr eller två att beta av. Ett stopp vid Peter Island är en sista möjlighet att utforska solstänkta vikar 
och rev. Det är bara en kort rutt och ni kan ta god tid på er att återvända till basen eller utforska Tortola.
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