
Fokus på: Martha's Vineyard

7 DAGAR Resrutt 2

Martha's Vineyard är en av de mest kända och älskade ö-destinationerna i hela USA. Här är ett exempel
på hur ni kan tillbringa er sju dagar långa yachtcharter Newport-semester:

DAG 01: Segling till Cuttyhunk 
Tillbringa förmiddagen och den tidig eftermiddagen med att utforska Narragansett Bay, med dess 
klippiga kustlinje och gömda vikar. Cuttyhunk är en stad som tagen rakt från 1800-talet, med en 
pittoresk by, en härlig fisk- och skaldjursmarknad och historiska sevärdheter.

DAG 02: Segling till Vineyard Haven

Det är bara en snabb segling till Vineyard Haven. Här kommer ni till en samlingsplats med många 
alternativ för shopping, restauranger och nöjesliv, inklusive Martha's Vineyard Museum.

DAG 03: Segling till Edgartown

Denna lilla stad är en av de mest eleganta och ståtliga på ön, med en avslappnad atmosfär och stort 
urval av restauranger och nöjen. Den perfekta platsen att varva ner på efter en rolig dag med segling.

DAG 04: Segling till Menemsha 

En destination som uppfyller allas önskemål: en sömnig liten hamn med en otroligt avslappnad känsla, 
en vacker sandstrand, en underbar fisk- och skaldjursmarknad och det är faktiskt här som mycket av 
filmen Hajen filmades! Menemsha har något som passar alla och är en favoritdestination även för 
lokala seglare.

DAG 05 och 06: Upptäck Narragansett Bay 

Det finns massor av intressanta destinationer i och runt Narragansett Bay, och vi rekommenderar att ni 
tar god tid på er och besöker dem utan att stressa. Historiska Bristol, orörda Block Island, Potter's Cove
och mycket annat. Segla under dagen och fira på natten!



DAG 07: Retur till basen 

En tidig start ger er lite extra tid för segling på morgonen, och sedan är det dags att återvända hem. 
Men alla minnen från er segling i Newport är något ni kommer att bära med er för alltid!
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