
7 DAGAR - Seglingsrutt 4

Förslag på rutt: Jungfruöarna

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 dig till öarna med våra fantastiska 
seglingsrutter. 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 Pelican Island och Peter Island 

När ni avgår från Navigare Yachting´s bas vid Road Town, så ligger Pelican Island bara en kort segling 
bort, på andra sidan av Sir Francis Drake Channel. Både Pelican Island och intilliggande Peter Island är
kända för utmärkt snorkling, dykning och vatten rekreation. Marinlivet är rikligt och öns många små 
vikar ger underbara möjligheter till avkoppling.

DAG 2: Peter Island till Salt Island och Cooper Island 

Dessa grannöar erbjuder ännu en dag med avkoppling i solen och havet. Salt Island är ett känt 
havssköldpaddsläge och en favorit även bland erfarna sjömän för sina fantastiskt natursköna vikar. 
Cooper Island är en avkopplande och rolig utflykt, med den berömda Cooper Island Beach Club och en
av de mest romantiska platserna för att se solen försvinna bakom öarna i slutet av dagen.

DAG 3: Cooper Island till Anegada, The Dogs och Scrub Island 

Anegada är en platt korallatoll och en av de mest unika naturliga platserna på Jungfruöarna. Med sitt 
marina liv och en imponerande mängd sevärdheter även under ytan, är detta en plats man inte får missa
när det gäller snorkling och dykning. En kort tur åt sydväst hittar ni "The Dogs", en samling av flera 
öar som har fått sitt namn efter de skällande sälarna som ofta besöker dem. Avsluta dagen på Scrub 
Island, där ni kan gå i land för att njuta av Scrub Island Resort and Spa, eller bara njuta av god mat vid 
ankaret under stjärnorna.

DAG 4: Scrub Island till Jost Van Dyke  

En perfekt dag för segling som börjar med ett stopp vid Monkey Point och White Bay, som utsetts till 
en av de bästa snorkelplatserna bland öarna. En härlig segling över blått vatten till Jost Van Dyke är 
precis vad ni behöver för att ladda era batterier. På plats i Jost Van Dyke hittar ni en nästan oändlig 
mängd olika barer, restauranger och ett stort nattliv – några av de mest underhållande platserna på 
Jungfruöarna. Ni kan också vandra på öns frodiga regnskogskullar och se spännande sevärdheter även 
på land.

DAG 5:  Jost Van Dyke till Great Thatch och Cane Garden Bay 

Segla genom dramatiska Narrows, ett underbart havsområde som skiljer Tortola från St. John. Håll 
sedan sydost för att passera mellan mellan Great Thatch och Little Thatch Islands. Ni kommer att få 
njuta av härliga sevärdheter på det öppna havet och fantastiska möjligheter att njuta i vattnet. Sväng 
sedan tillbaka längs Tortola till Cane Garden Bay, en av områdets favoritförankringar. Här är en av 



öarnas bästa stränder, tillsammans med ett lokalt romdestilleri där man endast betalat en dollar för att 
prova fyra av deras finaste romsorter!

DAG 6:  Cane Garden Bay till Norman Island 

Norman Island är sista chansen att utforska vattnet, på några riktigt härliga undervattensplatser. The 
Indians är en klippformation som dramatiskt kastar sig upp ur havet, och de legendariska grottorna 
(inspiration för Treasure Island) finns på mångas önskelista när det gäller sevärdheter. Lägg sedan 
ankare i The Bight och njut av solnedgången, eller gå i land och passa på att njuta av några av de barer 
och restauranger som gör denna ö berömd.

DAG 7: Norman Island till Road Town   

Det är dags att sätta kurs tillbaka till basen, men det finns fortfarande massor att njuta av på vägen dit. 
Ni kommer att segla runt Peter Island och se flera fantastiska små vikar och stränder, sedan är beslutet 
ert: antingen stannar ni till och passar på att njuta av ett sista bad och solen till sjöss, eller åk direkt 
tillbaka till Tortola och utforska de äventyr som staden har att erbjuda.
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