”Med nya moderna katamaraner tar vi oss runt mellan tropiska öar,
rev och palmklädda stränder i den spännande Västindiska övärlden.”

Segling i Västindien 18e December 2011 till 18e Februari 2012
När höstmörkret ruvar tungt över Sverige erbjuder vi dig en härlig och äventyrlig resa genom hela det soldränkta
Västindien, från Anegada i norrväst till Grenada i söder. Egna båtar, svensk personal! 8 veckor, 20 öar, 27 grader i
vattnet & sol, segla!
Varför detta seglings-äventyr?
För nio år sedan organiserade vi en upplevelserik
segling från Marmaris i Turkiet över Atlanten till
Västindien, en tur på ca 6-7000 sjömil. Vi seglade runt
i Västindien i 2,5 år innan vi återvände till svenska
västkusten och via Göta Kanal nådde Stockholm.
Sedan dess har vi återvänt till Västindien otaliga
gånger. Nu vill vi göra den ultimata seglingen i
Västindien, baserat på de erfarenheter vi har skaffat
oss genom åren. Vi ska uppleva ett äventyr från
Grenada i söder till St. Martin/Anguilla/BVI i norr med
den perfekta båten, bästa rutten och trevligaste
skepparen. Men inte minst med en besättning som
delar vår entusiasm för detta äventyr, nämligen med
DIG!
Västindien består av en mängd olika småöar som är
egna länder med egen kultur, språk och där man får
många fantastiska upplevelser. Det finns dock bara
ett riktigt bra och praktisk sätt att uppleva Västindien
och det är med en segelbåt eller ännu bättre med en
Katamaran! Den tar oss från ö till ö, från land till land
och från upplevelse till upplevelse.
Seglingsupplägget: Du kan vara med i 4 eller 8
veckor. Med start på Martinique 18 dec och sedan
segla vidare ner till Grenadinerna och Grenada och
tillbaka till Martinique den 17 jan. 18 jan seglar vi

direkt norrut från Martinique till Brittiska
Jungfruöarna (BVI) och sedan via St. Martin tillbaka
ned till Martinique 18 feb 2012.

Pitons, St Lucia
The feeling!
Att umgås, trivas, få nya vänner och lära sig lite om
segling är temat för denna resa. Vi kommer därför att
erbjuda seglingsskola ombord, för att lära dig mer om
seglingens tjusning och navigationens konst. Om ni
inte vill delta aktivt i seglingen, så kan du och dina
vänner bara njuta av tillvaron på däck. Du väljer hur
din semester ska se ut. Så lämna fleecetröjan hemma
och följ med på vår härliga segling i Västindien!

Tänk dig:
”Ljudet av vågorna kluckande försiktigt mot skrovet
precis som isbitarna i din Rum Punch.” Nyfångad fisk
eller hummer som grillas på stranden, med
bakgrundsljud av reagge och rasslet av palmer, kan få
det att vattnas i munnen på de flesta. Hela Västindien
erbjuder generellt behaglig segling med de jämna
nordostliga passadvindarna. Dimma och tidvatten är
inget som man har hört talas om på de här
breddgraderna. Således får man uppleva hela
ögruppen i sällskap med goda vänner, kunniga
skeppare och nyfikna delfiner. Vi stannar till på de
olika öarna för att uppleva det utmärkande med
respektive ö, som regnskogsvandring på Dominika,
promenaden på Södra Kyrkogatan på gamla svenskön
St. Barts, lyxen på Mustique eller snorklingen på
Tobago Cays.
Varför segla i Västindien?
För en seglare finns det bara ett riktigt bra svar: För
att det blåser ljumma passadvindarstora delar av
året, vilket gör att båten seglar nästan lika lätt norrut
som söderut. Ett annat enkelt svar är: En fantastisk
övärld väntar med kristallklart vatten, vajande
palmer, jämna vindar, underbar mat, fantastisk
snorkling och storslagen natur. Vad mer kan ni önska
er? Lätta dagseglatser på skyddade vatten gör
Grenadinerna till ett paradis för alla typer avseglare.
De franska öarna bjuder höga grönskande berg och
inte minst på nybakade baguetter, ost och gott vin.
Ögruppen Grenadinerna erbjuder lite kortare
distanser mellan spännande öar.
Tobago Cays

Nu har vi på Scandsail AB nöjet att erbjuda dig en 4
eller 8 veckors kryssning ombord på en säker och
modern Lagoon 44ft. katamaran. Vi kommer att ta
oss runt i den västindiska skärgården bestående av
hundratals små och stora öar direkt stigna ur det blå

korallrika caribhavet. Distanserna är inte långa. Vi
seglar på dagarna, resten av tiden tillbringar vi i
vackra vikar med bad, snorkling, fiske och spännande
strandhugg. Vi erbjuder dig en härlig och
äventyrligresa genom det soldränkta Västindien, från
BVI/St. Martin/Anguilla i norr till Grenada i söder.
Ankomstdag Martinique
Båtarna ligger vid Le Marine, beläget på södra delen
av Martinique. Härifrån får du en utmärkt start på din
segling. Din svenska skeppare kommer att vara där
och hälsa dig välkommen ombord. Skepparen ger mer
information om seglingen och livet ombord under
den gemensamma välkomstcocktailen.
Tobago Cays

Båtarna
Västindien är Katamaranernas paradis. Ombord på
våra Lagoon 440 som uppfyller alla säkerhetskrav
ställda av ”The French Security” glider vi iväg. Båten
har 4 dubbelhytter & 2 enkelhytter samt 4 wc.(max
10 personer + skeppare ombord) och stora däcksytor,
allt av hög standard. Varje hytt har egen privat toalett
och dusch.
Att ligga i ”nätet” och njuta är en underbar känsla. Att
man normalt inte blir sjösjuk i en katamaran får man
på köpet. Att segla med skeppare ger er också större
valfrihet, du och dina vänner kan välja att aktivt delta
i seglingen eller bara åka med. Att upptäcka nya
länder och kuster har alla möjlighet att göra, även
utan seglingserfarenhet. Skepparen har det fulla
nautiska ansvaret för båten, vilket innebär att du själv
inte behöver ha dokumenterad seglingserfarenhet. Vi
skall göra allt för att du skall få en upplevelserik och
behaglig resa, och samtidigt erbjuda dig en
spännande och säker seglats. Efter 10 år i Västindien
påstår vi, med en viss ödmjukhet, att vi kan
Västindien.

Våra svenska skeppare.
Våra unga svenska skeppare är mycket erfarna med
mängder av eskaderseglingar bakom sig i Medelhavet
(Kroatien & Grekland), Atlanten, Stilla Havet &
Västindien. Alla skeppare har all erforderlig
behörighet och utbildning. De har minst fartygsbefäl
klass VII/VIII, maskin, hypotermi och första hjälpen. Vi
har både kvinnliga och manliga skeppare. Skepparen
har ansvaret för båten, men under seglingen är vi alla
med och hjälper till med skötsel och underhåll av
båten. Seglingen planerar vi tillsammans och givetvis
delar skepparen med sig av sina kunskaper om
området och tipsar om olika rutter, sevärdheter, rev
att snorkla på och skyddade ankringsplatser.

att övernatta ligger vidfoten av Conical bergen samt
MarigotBay som vi ankrar i på hemvägen. Castries,
huvudstaden på St. Lucia, är en livig stad med bra
restauranger och butiker, som vi givetvis besöker.
Klassiska Rodney Bay marina är ett givet stopp!

Mopion

Seglingsrutt Syd:

Martinique, St Lucia, St Vincent & Grenadines,
Bequia, Mustique, Tobago Cays,
Mayreau, Union Island, PSV,
Carriacou , Sandy Island, Grenada.

18/12 - Martinique
Ni anländer till Martinique med dess exotiska magi.
Martinique är en populär turistdestination. I
huvudstaden Fort-de-France, ”Västindiens Paris”, kan
du inhandla nybakade croissants, frasiga baguetter,
goda ostar och alla tänkbara franska delikatesser.
Butikerna, caféerna och restaurangerna håller hög
klass. Le Marin, Martiniques segelcentrum, är belägen
på sydkusten längst inne i en skyddad vik. Där
kommer vi att hälsa er välkomna ombord med en
välkomstcocktail. Vi övernattar i marinan.
20/12 - Martinique till St. Lucia
18 nm söderut, kommer vi till en av de vackraste
öarna i Västindien enligt många. Denna vulkan ö har
stora områden med banan- och sockerrörsplantager.
De branta bergstopparna reser sig ur havet, med
bäckar och vattenfall som kastar sig utför branterna. I
sydväst ligger Les Pitons, tvillingbergen som ser ut
som två gröna sockertoppar vilka har blivit öns
landmärke. Två av Västindiens mest fantastiska
ankarvikar finns på St. Lucia: Les Pitons där vi kommer

23/12 - St. Lucia till Bequia
Bequia, är en av Västindiens trevligaste öar. Vi ankrar
upp i den skyddade Admiralty Bay, en gång hem för
fullriggade engelska krigsskepp. Vi kommer även att
besöka svenskhotellet ’Friendship Bay Beach Resort’.
Emellertid blir kvällarna som bäst med en ”Banana
Cow” på Frangipani. På Bequia kan du prova på att
dyka och snorkla. Sköldpaddorna hos Brother King är
ett givet stopp.

Beqiua
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26/12 - Tobago Cays
Tobago Cays. Ingen snorklare eller dykare blir
besviken av det hästskoformade korallrevet och det
kristallklara vattnet. Färgsprakade koraller och fiskar
väntar under ytan och sikten är kristallklar. Varför inte
laga till en fest på nyfångad hummer, som vi köper av
lokala fiskare. Vi kommer att ha god tid att sola, bada
och njuta samt utforska de många reven på de två
dagar vi kommer att tillbringa här.

3/1 – Carriacou
Vi seglar från Mustique ner till Carriacou, vi spenderar
eftermiddagen på sol, bad och snorkling.
5/1 – Granada
Vi ankommer till Prickly Bay som blir våran ”bas”
medans vi utforskar kryddön Grenada under fem
dagar.
Maccaroni Beach

Mustique

28/12 - Mayreau
Vi seglar mot Mayreau. I Salt Whistle Bay spelar vi
volleyboll på stranden och bara njuter av tillvaron.
Senare på kvällen avrundar vi dagen med middag
ombord.
29/12 - Union Island/PSV/Petit Martinique
Vi seglar mellan Mayreau, Union Island, PSV och
Sandy Island och gör olika strandhugg under dagarna
allt eftersom det passar oss. På kvällen blir det fest på
Lambies Bar på Union. Livet leker…
31/12 – Union Island till Mustique
Mustique denna mycket exklusiva ö, som lockar till sig
de välbärgade från alla världens hörn. Fantastiska
villor klättrar på sluttningarna och öde stränder
sträcker sig kilometervis längs kusten. Vi kommer inte
att missa Basil’s Bar i Britannia Bay där du kan mingla
på trädäcket med de legendariska artisterna, som har
sina sommarhus på ön. Restaurangen bjuder oss
svenskar på extra krydda, där hänger nämligen en av
Marstrandskonstnären Niklas Amundsson stora
oljemålningar. Möjligheter att rida längs med de
kritvita stränderna på Mustique finns för dem som
från en hästrygg vill få ett annat perspektiv.

11/1 – Grenada till St. Vincent
På St. Vincent ankrar vi upp i Wallilabou Bay på
västkusten, där inspelningen av ”Pirates of the
Caribbean” gjordes. Jonny Depp och Orlando Bloom
återvände även för att filma uppföljaren i januari
2005. I den botaniska trädgården kan ni se
brödträdsplantor som härstammar från Kapten Blight
och hans skepp ”Bounty”.
15/1 - St. Vincent till St. Lucia
Vi seglar från St. Vincent på morgonen mot St. Lucia,
Marigot Bay. På kvällen tar vi oss till Castris och
Rodney Bay för lite party i ”The Triangel”.
17/1 - St. Lucia till Martinique
Efter morgondoppet och frukost bär det iväg tillbaka
till Martinique. Några underbara veckor är över, med
nya upplevelser, minnen, erfarenheter och nyfunna
vänner återvänder ni hem…
Program med reservationer för mindre ändringar
beroende på väder och seglingsförhållanden.
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Seglingsrutt Nord:
Martinique, BVI, Anguilla , St Martin, St Barth, Saba,
Nevis, Antigua , Guadelope, Le Saints, Domenica,
Martinique

18/1 - Martinique
Ni anländer till Martinique med dess exotiska magi.
Martinique är en populär turistdestination. I
huvudstaden Fort-de-France, ”Västindiens Paris”, kan
du inhandla nybakade croissants, frasiga baguetter,
goda ostar och alla tänkbara franska delikatesser.
Butikerna, caféerna och restaurangerna håller hög
klass. Le Marin, Martiniques segelcentrum, är belägen
på sydkusten längst inne i en skyddad vik. Där
kommer vi att hälsa er välkomna ombord med en
välkomstcocktail. Vi övernattar i marinan.

på södra delen och Euron som används på norra
delen, kanske kommer till användning i den charmiga
staden Marigot med caféliv och chica butiker. Vi
besöker även den populära Orient Beach där
aktiviteterna är många, t.ex. parasailing och
kitesurfing. Nästan ödestränder och härlig snorkling
finns också på denna ö som har något för alla. ”Sunset
Bar” är ett måste, 20.000 hk x 4 och en Pinacolada. En
avstickare till Anguilla om tiden räcker till.
3/2 – St Barth
Vi missar naturligtvis inte fantastiskt vackra St. Barts,
”Västindiens Riviera”, bara 11 Nm från St. Martin,
som under hundra år (1784-1878) tillhörde Sverige.
St. Barth är favoriten bland ”the rich and the
Beautiful” och på öns restauranger och stränder kan
du stöta på både skådespelare, sångare och
idrottsstjärnor. I huvudstaden Gustavia finns många
gatunamn kvar på svenska, så du kan lätt navigera
mellan de utsökta restaurangerna och originella
butikerna. Den svenska flaggan vajar fortfarande på
öns flygplats med texten: ”Välkommen till St. Barths”.

21/1 – Martinique till Brittiska ljungfru öarna (BVI)
Vi startar med en lång seglats direkt upp till BVI, för
att kryssa runt i detta fantastiska område där varje ö
har något utöver det vanliga att erbjuda. Tortola,
Anegada, Just van Dyke, Peter Island och Virgin Gorda
är alla värda ett besök. Soggi Dollar Bar och Willy T
får inte ni inte missa.
Basils Bar, Mustique

Rodney Bay
7/2 – Saba
På Saba stannar vi för dykning i världsklass och
besöker byarna uppe i bergen, med namn som Hells
Gate och Bottom. Uppe på vulkantoppen har vi sedan
en underbar utsikt över öarna i området.

29/1 – St Martin & Anguilla
Delad mellan Frankrike och Holland ger St. Martin det
bästa av två världar på samma ö. Dollar som används

8/2 – Nevis
Ön Nevis erbjuder relativt orörd genuin västindisk
kultur, och man lever fortfarande mer på socker- och
bananodlingar än på turism. Vissa av de forna
sockerplantagerna är numera omgjorda till guest
house’s eller restauranger, vilka finns gömda uppe i
bergen och har en fantastisk utsikt över det Karibiska
havet.

9/2 – Antigua
45 Nm österut ligger den kända ön Antigua med lika
många vikar och stränder som dagar på året. English
Harbour på sydkusten är ett måste med
mytomspunna
Nelson’s
Dockyard.
Försiktigt
restaurerad, är hamnen den enda fortfarande
fungerande 1700-tals British Naval Dockyard som
finns i världen. Uppe påkullen vid viken med en
underbar utsikt över kusten, kan ni uppleva de
välkända festerna på ”Shirley Hights”. Antigua är
Västindiens segelcentrum med bra marinor och
faciliteter.

Mustique

17-18/2 – Martinique
Efter morgondoppet och frukost bär det iväg tillbaka
till Martinique. Några underbara veckor är över men
nya upplevelser, minnen, nya erfarenheter och
nyfunna vänner kan ni ta med er hem.

Tobago Cays

11/2 – Guadeloupe, Le Saints
Vi seglar vidare 40 Nm söderut till den franska ön
Guadeloupe,
ön
består av lågland
med
sockerrörsodlingar kantad av palmstränder. Basse
Terre på den västra sidan av Guadelope, har branta
kuster med trädklädda vulkaniska berg. Den högsta
punkten Soufriére med 1467m, är fortfarande en
aktiv vulkan. Ett fantastiskt exotiskt ställe att besöka
är Carbet Waterfalls på södra Grand Terre, som man
når på en halvtimmes promenad genom den
grönskande regnskogen. Vi besöker även Les Saints,
de vackra exklusive öarna söder om Guadeloupe.
14/2 – Dominica
20 Nm segling söderut ligger den gröna ön Dominica
som är den mest orörda och outforskade ön i
Västindien. Regnskogen omfamnar dig när du stiger
iland. Du kan prova på river tubing i en av de 365
floderna som finns på ön. Eller snorkla i Le
champagne. Vad sägs om att gå på en ”Rasta mans
hike” i den frodiga regnskogen. Sport-Magazine har
valt ut Dominica till en av de bästa dyk
destinationerna i världen.

Program med reservationer för mindreändringar
beroende på väder och seglingsför hållanden.

Bequia

PRISER:
Katamaransegling 2011/2012
Sydlig rutt (Martinique till Grenada till Martinique är sydlig rutt)
Martinique, St Lucia, St.Vincent & The Grenadines, Bequia,, Mustique, Tobago Cays, Mayreau, Union Island, PSV,
Sandy Island, Carriacou, Grenada.
Nordlig rutt (Martinique till BVI, St. Martin är nordlig rutt)
Martinique, Dominica, Guadeloupe, Le Saints, Antigua, Nevis, Saba, St. Barth, St. Martin, Anguilla, BVI

Startdatum Sydlig Rutt 18 dec 2011

Startdatum Nordlig Rutt 18 jan 2012

18 Dec
20 Dec
23 Dec
26 Dec
28 Dec
31 Dec
3 Jan
5 Jan
11 Jan
15 Jan
17 Jan

18 Jan
21 – 28 Jan
29 Jan
31 Jan
3 Feb
7 Feb
8 Feb
9 Feb
11 Feb
12 Feb
14 Feb
18 Feb

Martinique
St.Lucia
Bequia
Tobago Cays
Union Island/PSV/Petit Martinique
Mustique
Carriacu
Grenada
St. Vincent
St. Lucia
Martinique

Martinique
BVI
Anguilla
St Martin
St Barth
Saba
Nevis
Antigua
Guadelope
Le Saints
Domenica
Martinique

Pris per person SEK 29800:- pp för 4 veckor
Martinique 18 dec 2011 till 17 jan 2012 SEK 29800:- helpension (frukost, lunch & 20 kvällar middag ombord)
Martinique 18 jan 2012 till 18 feb 2010 SEK 29800:- helpension (frukost, lunch & 20 kvällar middag ombord)
Martinique 18 dec 2011 till 18 feb 2012 SEK 49900:- helpension (frukost, lunch & 40 kvällar middag ombord)
I priset ingår
• Segling enligt program med Lagoon 440
• Erfarna svenska skeppare, reseledare ombord.
• Inkvartering i delad dubbelhytt.
• Varje hytt har egen dusch och toalett, sänglinne och
handdukar ingår.
• Seglarskola ingår
• Scandsail T-shirt
• Beachparty ingår en kväll
• Deposition och försäkring för båten ingår i priset
• Utförlig beskrivning innan avresa
• Jolle med utombordare
• Helpension (frukost, lunch & 20/40 kvällar middag
ombord)

Följande tillkommer
• Utflykter och andra personliga utgifter vid besök på
de olika öarna
• Enkelhytt 60 % tillägg på grundpriset/person
• Hamnavgifter, skatter, diesel/vatten och
inklareringskostnader tillkommer på plats,
variabel kostnad. Ca 25 euro per vecka betalas på
plats.
• Vi handlar gemensam mat och provianterar under
seglingen.
• Flygkostnad från ca.8500:- t/r på www.airfrance.se
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Betalningsvillkor
• Anmälningsavgiften är 20% av priset vid bokning och slutbetalning 80% betalas på plats i Västindien i euro.
Utöver flyg, mat & dryck. Du behöver endast ta med dig gott humör, sommarkläder och fickpengar. (Hamnavgifter,
skatter, diesel/vatten och inklareringskostnader tillkommer på plats, variabel kostnad. Ca 25 euro per vecka
betalas direkt på plats.

BRA ATT VETA
Fördelen med katamaraner:
Behagligare, snabbare, lättare att ankra i grunda vikar, mera vatten och kylkapacitet, större luftigare hytter. Men
viktigast av alt är att man i Västindien ofta ligger på svaj. I Västindien är det alltid lite svall och dyningar och då
ligger en katamaran stadigt och plant! Däcksytorna är mycket större och du kan lätt hitta din egen hörna! Man
sitter uppe i salongen inte under däck som på en vanlig segelbåt. Normalt blir man sällan sjösjuk på en katamaran.
Det förekommer många fördomar om katamaraner typ att de inte kan kryssa, eller att de kan välta osv. Dagens nya
moderna katamaraner sticker hål i dessa fördomar. De flesta hyrbåtar i Västindien är Katamaraner inte utan
anledning!
Båtarna
Typ: Katamaran Lagoon 440
Årsmodell: 2008
Max antal personer: 10
Djupgående: 1,00m
Längd: 13,0 m
Bredd: 7,00 m
Motor: 2 X 36hp Volvo Penta
Vattentank volym: 1000 liter
Bränsletank volym: 400 liter
Inredning:
Dubbelhytter: 4st
Enkelhytter: 2st
Hytt för besättning: 2st
Toaletter: 4 st
Däcksutrustning:
Elektrisk ankarvinsch
Styrning: Ratt
Storsegel: Fullatte
Genoa: Rullgenoa
Total segelyta: 115m2
Bimini: Ja
Sittbrunns bord: Ja
Dusch på däck: Ja
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Generell säkerhetsutrustning ombord:
VHF: Ja
GPS: Ja
Autopilot: Ja
Vindmätare: Ja
Livflotte
EPIRB – nödsattelitsändare
Flytväst, livsele & lina
Klimat
Västindien har ett varmt och tropiskt klimat med
sköna passadvindar under större delen av året. Den
torraste perioden stäcker sig från januari till april.
Under sommaren ökar nederbörden liksom
luftfuktigheten. Regnskurar förekommer hela året,
men en eventuell skur ”squall” går oftast över på
några minuter för att sedan åter visa upp en klarblå
himmel. Perioden mellan maj och oktober är den
mest regnrika. Den blåsigaperioden inträffar för det
mest mellan augusti och oktober.
Vattentemperatur:
Medel temperatur ca 27°.
Lufttemperatur:
Dygnsmedeltemp. Ca 25°. (natt 22°, dag 30°)

Aktiviteter
Vi kommer även ha olika aktiviteter under vägen, som
möjlighet att prova på dykning, djuphavsfiske, mat &
kultur i Västindien osv. Sist men inte minst;
gemensamma upplevelser, nyfunna vänner, fest, god
mat och dryck medan vi besöker en sådär 8-10 öar.
Att pricka in de olika öarnas karnevaler brukar vi vara
bra på.

Snorkling
En aktivitet som enkelt kan göras var som helst, när
som helst. Distansen mellan spännande rev med fin
snorkling är inte lång i Västindien. Ta gärna med
utrustning hemifrån, annars kan de införskaffas på
plats. Ombord finns viss utrustning som du kan låna.
Dykning
Har du dykcertifikat är det tätt mellan dyk-center som
har bra erbjudande. Det är fantastisk dykning i
övärlden med revdyk ,vrakdyk, djupdyk, hajdyk,
nattdyk etc.. På St Martin, kan du följa med ut och
mata och umgås med hajarna. Om du vill ta ett
internationellt dykcertifikat, går det givetvis att
ordna. Ett dykcertifikat på plats är generellt billigare
än hemma. För att erhålla ett, tar cirka 2-4 dagar,
beroende av rutten och medseglare.

Salt Whistle Bay

Simma med delfiner
Delfiner kommer du ofta att se hoppandes runt båten
när vi seglar mellan öarna. De är nyfikna och kommer
gärna nära, men de är ju trots allt vilda djur. Önskar
du komma riktigt nära delfinerna för att simma,
klappa och leka med dem går det bra på det nya
delfinariet på ön Anguilla.
Kitesurfing, windsurfing etc.
På många öar går det att hyra utrustning och ta
kurser på de mjuka stränderna med de jämna
passadvindarna. På St Martin, Orient beach, till
exempel kan man hyra det mesta när det kommer till
vattensporter. Kanske en kurs i kitesurfing eller
windsurfing lockar. Annars kan man alltid ta en tur
med jet-ski eller se allt från ovan med parasegling.*

Kultur
På de många öarna finns otaliga spår efter alla
kolonialmakterna
som
har
slagits
om
naturtillgångarna och kontrollen av handeln under
århundraden. Gamla byggnader, fort, murar, kanoner
och plantager är spännande att besöka, samt att läsa
om öarnas ofta våldsamma historia. English Harbour
på Antiguas sydkust är ett måste med mytomspunna
Nelson’s Dockyard.
Försiktigt restaurerad, är hamnen den enda
fortfarande fungerande 1700-tals British Naval
Dockyard som finns i världen. Fransmän, Engelsmän,
Spanjorer, Holländare och Pirater har härjat bland
öarna underlång tid. Först som upptäcktsresande,
sedan som handelsmän, sjöfarare och farmare, nu
som turister och seglare...

än går på Grenada. Med egen jeep kan du åka runt
och nosa på muskotnötter, kakaobönor och andra
exotiska kryddor. Upptäck nya vägar och stigar till
svalkande vattenfall i regnskogen.
På St Lucia, söder om huvudstaden Castries börjar
bergen torna upp sig och i sydvästligger Les Pitons,
tvillingbergen som ser ut som två gröna sockertoppar.
Här kan du bada i varma källor, enligt folkmedicinen
på Saint Lucia kraftigt föryngrande, ge dig ut på
trekking eller bara njuta av naturen.
Den botaniska trädgården, med exotiska träd och
blommor i sin naturliga miljö, får ni inte missa. Den
gröna ön Dominica, satsar nästan bara på eko-turism.
Vandra i naturreservaten, regnskogarna och ta
svalkande bad i vattenfallen. Plocka frukt direkt från
träden under din tur på ön.

Också Sverige gjorde ett försök att etablera sig i
området under åren 1784-1878 då ön St Barthélemy
var svensk koloni. Tanken var att hamnen Gustavia,
uppkallad efter Gustav III som förhandlade till sig ön
från Frankrike, skulle bli en lysande affär som tullfri
hamn på rutten till Europa. Allting går inte som man
tror och ön återgick i fransk ägo.
Mat & dryck
Gå på upptäcktsfärd på den lokala marknaden och
köp med dig frukter, grönsaker och rotfrukter som du
inte visste existerade. Fråga damerna på marknaden
efter bra recept eller läs i kokboken ombord för att
tillaga exotiska rätter. Att besöka rom-destillerier runt
på öarna är också intressant. Världens mest berömda
fatlagrade rom kommer från Västindien och flera av
de välkända destillerierna är öppna för besökare och
erbjuder provsmakning. Mount Guy rum, som är den
mest uppskattade romen tillverkad på Barbados, får
ni inte heller missa. På restauranger kan ni njuta av
det oemotståndliga fransk-kreolska köket. Mindre
serveringar har underbar hemlagad mat, som man
aldrig kan återskapa hur man än försöker. Njut av
nyfångade räkor eller hummer grillade direkt på
stranden.

Seglingsspeciallisten
Av seglare, för seglare!
Regnskogs vandring & vattenfall
Doften av muskot, nejlika och vanilj följer dig vart du

Union Island
Hyr en kanot och paddla upp längs en av åarna
genom tätregnskog. Längre söderut, från maj till
augusti kan du få dela stranden med sköldpaddor som
kravlar upp ur havet för att lägga sina ägg. Besök
också banan- och kokosplantager, kratrar av inaktiva
vulkaner, bubblande svavelkällor, mineralkällor som
man kan bada i, 1700-talsfort och sömniga kust byar.
Blogg:
Själklart kommer vi att ha en egen ”blogg” under
seglingen där du som crew kan skriva, så att dina
avundsjuka kompisar, pojk/flickvänner och familjer
kan följa det tuffa livet i Karibiska havet. Seglingen
passar såväl nybörjare som vana seglare; singlar, par,
kompisgäng, ung eller lite äldre.
Välkomna!

Valuta
Västindien är en hel värld av öar, som ofta har lokala
valutor t.ex. Eastern Caribbean Dollar, Jamaican
Dollar eller Barbados dollar. Dessa valutor kan man
normalt ej växla till sig i Sverige utan de måste växlas
på plats. Medtag Euro till öarna St Martin, Martinique
och Guadeloupe. Annars fungerar USD utmärkt.
Lokala bankomater finns på de flesta öarna i
Västindien.
Pass/Visum
Svenska medborgare skall medföra giltigt pass vid
inträde till respektive land/ö. Observera att vissa
länder/öar kräver att passet är giltigt minst 6
månader efter hemkomst! Visum för kortare
turistresor är inte ett krav på svenska medborgare,
men landningskorten som delas ut ombord på
flygplatsen eller vid incheckningsdisken måste alltid
fyllas i. Vid ankomst skall returbiljetten till
Skandinavien visas upp. Är Ni osäker inför
inresetillstånd eller uppehållstillstånd hänvisar vi till
respektive lands ambassad eller konsulat för
vidareinformation. Tänk även på att vid namnbyte–
t.ex. giftermål – är det viktigt att namnet i
flygbiljetten stämmer överens med passet! För att
undvika eventuella problem om Ni tappar passet – ta
gärna en kopia på pass och biljetter!
Vaccination
För en semesterresa till Västindien rekommenderar vi
att Ni kontakter Er lokala Vaccinationscentral.
Normalt finns inga krav på vaccination om man skall
segla bland öarna i Västindien. Ofta rekommenderas
bara ev. gammaglobulin. &Tvinrix (Hepatit A&B samt
gulsot)
Försäkringar
Res aldrig utomlands oförsäkrad! Kontrollera villkoren
i Er hemförsäkring om den har en reseförsäkring
inbyggd. Vi rekommenderar Gouda Reseförsäkring
som ett komplement till er ordinarie reseförsäkring.
Kan tecknas direkt på vår hemsida.
Elektricitet
Västindien är en hel värld av olika öar och
strömstyrkan varierar. Det finns 220v ström ombord,
men inte i mängder, om båten inte är kopplad till
landstöm. Det går bra att ladda kamera, mobil m.m.
Tag gärna med 12v laddare till mobilen.
Tidsskillnad
Vinter - svensk tid minus 5 timmar
Sommar - svensk tid minus 6 timmar

Språk
Engelska, franska eller patois (en typ av kreolfranska).
Telefon
GSM fungerar på de flesta öar. Annars går det bra att
ringa hem på telefonautomater eller skicka ett e-mail
från Internetcafé.
Packning
Använd inte hårda resväskor utan packa istället i stora
mjuka väskor som lätt kan vikas ihop och stuvas
undan i båten. Läs gärna mer nedan.
Klädsel
Västindien är lätta och bekväma kläderatt föredra.
Shorts, T-shirts, och linnen samt badkläder klarar man
sig långt med. Vid besök på elegantare hotell och
barer ser man gärna långbyxor på män kvällstid.
Damer kan däremot bära elegantare shorts eller kjol.
Kläder:
T-shirts / Linnen Shorts / badshorts Tunna
långärmade skjortor och byxor(både för kväll och
skydd på dag för solbrändhud) Tröja för kvällen
Badkläder / bikini Badhandduk (gärna tunn som
torkar lätt)Tunn regnjacka & ev. litet paraply Keps /
solhatt Sandaler / ’flippflopps’ & promenadskor
/gymnastik skor
Övrigt:
*Necessär Tvål & schampo (gärna ”tvål” för saltvatten
också)
*Tvättmedel (typ Y3, för handtvätt)
*Solkräm (hög faktor)
*Solglasögon (helst polariserande) & glasögonstropp
*Handkräm/hudkräm
*Huvudvärkstabletter, sjösjukepiller m.m.– Ett
enklare Skeppsapotek finns. personlig medicin
*Sysaker
*Snorkel/cyklop/fenor
*Liten vattenflaska - bra att ha när du går iland
*Kamera & laddare/minneskort /film
*CD skivor - finns stereo på båten, mp3spelare /
walkman
*Böcker/tidningar
*Fickkniv/Leatherman Liten ficklampa (gärna
vattentät)
*Musikinstrument - om du har
*Adresser & telefonnummer

Förslag på flyg till Västindien:
Alla våra seglingar är anpassade till befintliga flygtider
och datum. Du kan boka flygresa själv på t.ex internet
eller vända dig till en resebyrå.
www.airfrance.se
Alla Air France flyg går via Paris. Därefter går de direkt
till de större franska öarna, Martinique, Guadeloupe
och St. Martin. (heter St. Marteen på holländska sidan
av samma ö.)
Viktigt
Pass (kolla giltighetstid)
ID-kort
Pengar/kreditkort/resecheckar
Miniräknare
Försäkringsbevis
Seglings-kompetensbevis/ blå intygsbok om du har
Biljetter
Klocka (gärna med larm)
Vaccinering krävs egentligen inte. (Gammaglobulin,
Hepatit A&B samt gulsot rekommenderas)
Tandläkarkontroll innan avresa, rekommenderas!
Väl framme
Vi hämtar er på flygplatsen vid ankomst
Hemresan:
Atlantflyget hem avgår i regel på kvällen. Man flyger
genom natten och mot solen, vilket innebär att
klockan tycks gå väldigtfort. Vi landar på morgonen
nästa dag och hinner i god tid till anslutningsflygen
hem till Sverige.
Deltagarna förväntas hjälpa till med förberedelser
inför måltider, städning och diskning. Alla tar aktivt
del i seglingen!

Scandsail AB har lagstadgat Resegaranti via
Kammarkollegiet och tar fullt ansvar för Din
Drömsemester. Som en självklar extra säkerhet för
dig!
Förändring är grunden till förbättring. Vi förbehåller
oss därför rätten till ändringar i såväl pris som
produkt. Allt bildmaterial bygger på bilder som vi
själva har tagit under våra tidigare seglatser. Vi
passar dessutom på att reservera oss för eventuella
faktafel.
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SME AB
Scandsail AB har ställt lagstadgad statlig resegaranti hos Kammarkollegiet
Box 41
440 30 Marstrand
Tel: +46 (0) 31 18 36 70
Fax: +46 (0) 31 31 31 464
www.ScandSail.com
www.MarstrandEvent.com
Välorganiserade och professionella seglingar, arrangemang & events sedan 2003-2011

