
7 DAGER -   Seglingsrutt 1  

Fokus på: Narragansett Bay

7 DAGAR Resrutt 1

En sju dagar lång seglingsutflykt i Newport är fylld med fantastiska sevärdheter och äventyr, här är en 
titt på några saker ni kan göra:

DAG 1: Barrington och the Bay 
Detta är en dag för ankomst, komma i ordning, lära känna er båt och njuta av att lugnt segla runt 
Barrington.

DAG 02:  Bristol

Segla till Bristol och utforska natursköna platser i Narragansett Bay längs vägen. Bristol är motsatsen 
till en fullsatt, hektisk turiststad: hamnen är en charmig och aktiv fiskehamn och själva staden är fylld 
med historiska platser, god mat och underhållande barer. Här finns även bra område för simning eller 
för att bara njuta av solen.

DAG 03: Newport och Jamestown  

Efter att ha seglat hela dagen, lägger ni ankare och besöker den livliga semesterorten Newport, eller 
Jamestown om ni letar efter en mer lugn och avslappnande upplevelse. Båda har fantastiska 
restauranger och autentiska New England-barer och tavernor.

DAG 04: Beavertail Route eller Block Island eller Little Compton Harbor 

Beavertail Route bjuder på ett område med en naturskön fyr, många historiska skeppsvrak och den 
pittoreska staden Wickford. Block Island har magnifika stränder, underbara cykel- och vandringsleder 
och naturskön utsikt. Little Compton Harbour ligger uppför floden Sakonnet, och på er väg dit passerar 
ni vackra vingårdar och små mysiga städer.



DAG 05:  Wickford eller Block Island

Tillbringa dagen med att segla och utforska mer av bukten, med härliga vindar och möjligheter att 
uppleva atmosfären och lokala sevärdheter.

DAG 06: Potter's Cove och Prudence Island  

Er sista hela dag med segling kan ni använda för att besöka tidigare favoritplatser eller upptäcka nya. 
Prudence Island har underbara vikar och stränder att utforska, och erbjuder även vandring och cykling i
en orörd omgivning.

DAG 07: Retur till basen 

En lugn morgon då ni seglar hem och tänker tillbaka på alla upplevelser under er segling i Newport!
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