
For 3500 kroner
kan du seile din
egen sjø i Kari-
bia i åtte dager,
pluss mat og
flytur over At-
lanteren. 

Norske Mor-
ten Wickstrøm
er mannen bak
et av småbåtre-
deriene her.
Han har en idé

om at dette er noe langt flere
skal kunne få oppleve. Derfor
tilbyr han også seiling blant
Jomfruøyene med norsk kap-
tein. 

Du slipper unna med en to-

talkostnad på under 15 000
kroner. 

Behagelig
Du behøver ikke mye seilerer-
faring for å bli med på slike
organiserte turer. Men på
eget initiativ kan du lære deg
mye seiling under trygge for-
hold og kyndig ledelse. 

Klimaet
innbyr til
seiling året
rundt. Den
stabile pas-
satvinden, li-
te strøm, lite

beskyttet av øyene rundt. Ide-
elt for seilere uten mye erfa-
ring – og for den som blir lett

sjøsyk.
De aller

fleste seiler
om dagen og
ligger stille
om natten,
men du kan
få tur med
nattseiling
om du ber
om det. 

FRANCIS DRAKE-
KANALEN (VG) Når
sluddet ligger rett i
luften og drømmen
om palmestrender
vokser til et skrik i

skallen: 
Vit da at
løsningen
finnes. 
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DAGDRØM:
De dagdrøm-
mene du har i
et surt Novem-
ber-Norge, blir
til virkelighet
her på den lille
øya Sandy
Split.

MORGEN-
BAD: Hans
Jørgen Stabo-
Eeg får en frisk
start på dagen.

AFTENSTEMNING: Mens solen
går sin gang, henger vi på bøyer og
ser henført på.

ØDE ØY: De britiske Jomfruøyene
består av nesten 70 øyer – mange
av dem er ubebodde. Her er det
mulig å virkeliggjøre Robinson Cru-
soes tilværelse.

IDYLL I HENGEKØYA: Denne blide jenta koser seg i hengekøya med en herlig utsikt. 

Karibia-dr
for en billig i KARIBIA

tidevannsforskjell, og hundre-
vis av ankringsmuligheter,
gjør seilingen svært behage-
lig. 

Alle disse faktorene bidrar
til å gjøre De britiske Jomfru-
øyene (BVI) nesten perfekt
for seilere og et av de mest
komfortable steder å seile i
Karibia. 

I tillegg er farvannet svært

Er du seilkyndig, er det hel-
ler ikke noe i veien for å leie
egen båt og prøve seg helt på
egen hånd, selvfølgelig. Mer
enn en tredjedel av alle som
besøker øyene, kommer for å
seile. 

Spesialturer
Ved siden av standardpro-
grammet som er seiling med
kaptein, arrangeres spesialtu-
rer med litt tøffere seiling og
nattseilas; langturer, jomfru-
turer, gutteturer – og om øns-
kelig naturistturer. 

Den som vil oppleve å sove
ute under palmene på en
strand, har rik anledning til
det underveis, for eksempel



Danske Gustav Wilmerding med til-
navnet «Ding-Dong» var en av Kari-
bias mest fryktede pirater. Han var
dristig, smart og etter hvert steinrik.

I en mannsalder var han den
ukronede piratkongen i Sopers Ho-
le, superhavna på vestsiden av Tor-
tola i De britiske Jomfruøyene.

Fra midten av 1500-tallet var So-
pers Hole et veritabelt sjørøverbol –
helt fram til rundt 1720. Fortsatt er
havna like god, men i dag ligger bare
fredelige fritidsbåter og dupper i
bøyene.

I gamle dager var dette et av stede-
ne piratene tok pause mellom festing
og sjøslag. Her kunne båtene i fred
og ro lappes sammen og utrustes for
nye sjørøvertokt. Havna var lett å for-
svare, oversiktlig fra land og vanske-
lig å seile overraskende inn i.

Musikere
Ble dagene for langsomme, gikk det
«ferge» til byen Charlotte Amalie på
naboøya St. Thomas, der det stadig
ble lagt nye dimensjoner til bortfor-
klaringen «utagerende festing».

Et av særpregene ved et sjørø-
verskip var at de gjerne hadde
musikere om bord.

Gustav Wilmerding fikk kjæle-
navnet «Ding-Dong» fordi han insi-
sterte på at hans skipsmusikere
skulle ringe med klokker under an-
grep.

Ut av tåka, eller rundt neset,
kom Ding-Dongs skip fossende
mens klokkene kimet i et voldsomt
spetakkel. Mange ble så skrekk-
slagne at de ga opp all motstand
bare av lyden.

Bjelleklangen brukte han også til
å varsle at han var hjemme etter
nok et vellykket tokt, og at nå var
det tid for fest.

Gustav kom til Karibia som bys-
segutt på et dansk-norsk skip. Han
ble tatt til fange av pirater 12 år
gammel, fant seg raskt til rette hos
sjørøverne – og skaffet seg sin før-
ste kommando før han var 20.

Siden ble han den første blant
likemenn i piratkongedømmet So-
pers Hole. 40 år gammel pensjo-
nerte han seg, flyttet til øya Little
Thatch og fortsatte livsfesten.
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Stella

Miniferie eller  tur-retursamme dag!
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Bestill på www.sterling.dk
eller på telefon 851 58 812

og vinterhygge
Juleshopping

Europa til lavpris

398,-
F.eks. PARIS og KØBENHAVN fra:

ONEWAY*

Følg Karibias pirater
TORTOLA (VG) Du hørte ham ofte før du så ham. Og
da du så ham, var det for sent.

Fant
sjørøver-
skatter

Norman Island tiltrekker
seg aller flest sjørøver-
turister. Dette er øya
Robert Louis Steven-
son udødeliggjorde i
boken «Skatten på sjø-
røverøya». 

Der finner du strandba-
ren Billy Bones, som drives
av Valerie Creque. Inntil ny-
lig eide hun også øya, og
sent på 60-tallet avslørte
Creque-familien at de had-
de funnet verdier for mer
enn 16 millioner kroner i hu-
ler som nå er åpne for be-
søkende. 

Dykkere er ikke i tvil om
at det finnes mange uopp-
dagede vrak av spanske
gallioner fulle av gulldublo-
ner rundt i Karibia. Man vet
at over 8000 skip sank på
vei til Spania. Bare et par
tusen er lokalisert og ca.
800 er gjennomsøkt. 

Pusser’s rom
I 1970 var det slutt på den
britiske marines lengste
tradisjon – at enhver sjø-
mann hadde retten til en
durabelig slurk rom dag-
lig. Målet pr. mann var
drøye 2,6 dl.

Fram til 1740 hadde de
fått den gyllenbrune drik-
ken bar. Da beordret Ver-
non, marinens kommande-
rende admiral i Vestindia,

vann i rommen i forholdet
to til en. De som ville, kun-
ne få frisk lime juice og
sukker. Slik ble «grog’en»
født.

I dag kan du kjøpe det
britiske admiralitetets rom
på flaske på Jomfruøyene;
den heter Pusser’s, en for-
vanskning av tittelen på
stuerten om bord, purse-
ren.

øm

● Reise-
ruter:
Oslo/New
York/St.
Thomas
(USVI) og
hurtigbåt
til Tortola
(BVI)
Oslo/Pa-
ris/St.
Martin/
Tortola
Oslo/New
York/San
Juan (Puerto Rico) Tortola

● Båtutleiere:
www.CaribbeanSailingClub.com. Her får du
tilbud på seilferier fra 3400 kroner (med norsk
skipper) og oppover, avhengig av når du vil
reise i vinterhalvåret. I tillegg kommer flybillet
fra 7000 og oppover samt mat og drikke.
Nettstedet www.saltyseas.com/indexno.htm
formidler seilferier i Karibia. Det samme gjør
www.sailingyachts.com. Eller du kan prøve
www.yachtmaster.no/Pages/karibienmappe/
kombikurs.htm, som lærer deg å seile. I januar
får du kombikurs for kroner 12 000. Flyreise
ca. kr. 7000–7350. Mat deler vi på, ca. 2000–
2500 kr. 

● Spisemuligheter:
De fleste Jomfruøyene tilbyr ulike spisemulig-
heter og underholdende strandbarer, alltid i
tilknytning til en ankerplass og marina. Det er
så korte avstander mellom dem at du makelig
kan spise lunsj et sted og middag et annet. 

FAKTA: 

PIRAT-
FIGUR:
Historiene
om sjørø-
verne er
enten om
romantiske
eventyrere
eller blodi-
ge bandit-
ter. Sann-
heten er
kanskje
mye av
begge de-
ler. Sjørø-
veren «El
Draque»
var man-
nen som vi
kaller Sir
Francis
Drake.

penge
på koralløya Anegada. Vil du
heller forsøke Robinson Cru-
soes tilværelse, setter skippe-
ren deg av på Sandy Cay, den
lille øya med et par palmer
som du så i filmen «Pirates of
the Caribbean». Skipperen
plukker deg opp dagen etter. 

Et annet sted med filmbe-
rømmelse blant Jomfruøyene,
er Guana Island. Den var ku-
lisse for Dr. No’s hemmelige
hjemmested. I den første Ja-
mes Bond-filmen var det på
sørspissen av øya, på White
Beach, at Sean Connery møtte
Ursula Andress da hun steg
opp av havet – kun iført bikini
og kniv. 

E-post: klaes@vg.no

Puerto RicoPuerto RicoPuerto Rico

Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk
Den dominikanske
republikk

VenezuelaVenezuelaVenezuela

JOMFRUØYENE

Karibien
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Rom fra

495,-

Sove?
Leke?
Trene?

Nytt hotell i 
Tønsberg m/Badeland,
Lekeland og trimsenter.

www.cabin.no

995,-
Familietilbud

Bade?

T
 3

3 
34

 5
9 

10

Sove?
Leke?
Trene?

Athen 2 n. fra 3.040
Bucharest 2 n. fra 2.955
Budapest 2 n. fra 2.695
Dubrovnik 3 n. fra 3.635
Helsinki 2 n. fra 2.190
Istanbul 2 n. fra 2.945
direkte tirs, tors, lør 2 n. fra 2.680
Kiev 2 n. fra 3.095
Krakow 2 n. fra 2.615
Ljubljana 2 n. fra 3.215
Minsk 2 n. fra 2.840
Moskva 2 n. fra 2.910
Praha 2 n. fra 2.290
Riga 2 n. fra 2.095
Split 3 n. fra 4.085
St.Petersburg 2 n. fra 3.160
Sofia 2 n. fra 2.835
Tallinn 2 n. fra 2.085
Tirana 2 n. fra 4.615
Vilnius 2 n. fra 2.105
Warszawa 2 n. fra 2.660
Wien 2 n. fra 2.500
Zagreb 2 n. fra 3.060
Pakkepriseksemplene er basert på våre
laveste fly- og hotelltilbud, inkl.
skatter/avgifter for valgt alternativ. Reise
med rutefly og opphold i delt dobbeltrom
for oppgitt antall netter. Minimumsopphold
2 netter uavhengig av, eller1 natt under helg.
Maksimumsopphold normalt 1 måned.

tlf: 35 98 99 60   fax: 35 98 10 23

Fordelaktige tilslutningspriser fra de fleste
byene i Norge for internasjonale flyvninger
med SAS/Star Alliance.

www.kalinkatours.no
e-post: kalinka@kalinkatours.no
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FFeerriiee ii
DDaannmmaarrkk??
5 netter med 1/2 pensj.
dkr. 2995,- p.p.
barn under 14 år gratis,
også for maten.
4 stjerners luksushotell,
masser av barnefasiliteter.
Gratis billetter for barn til
Badeland og Løveparken.
Ring nå innen det er utsolgt.

VVee jj eenn
KKoonngg rreesssshhoo tt ee ll ll
☎ 0045 98 24 64 02

Tlf. 810 67 700   
Øvre Slottsgt. 12 B, 0157 Oslo

www.solia.no

Bestill i dag!

Ticket 815 59 900
VIA Ferieverden    815 59 100
Bennett Ferie 810 01 000
Travelnet   815 33 888
Berg-Hansen Ferie   810 00 003

MADEIRA
Leil. Tropical 

1 uke 2 uker 
 13/6 2695,- 3995,-
 20/6 3295,- 5495,-

Del i leilighet. Tillegg for enkeltrom.

AZORENE
Hotel Açores Atlântico 

1 uke 2 uker 
12/6 2595,- 4295,-

 19/6 2995,- 4695,-
 26/6 4595,- 6495,-

Del i dbl.rom med frokost.Tillegg for enkeltrom.

Direkte fra Oslo/Gardermoen
1 uke 2 uker

 10/6 Malta 1695 2495
 10/6 Mallorca 1495 Fullt
 11/6 Tyrkia 1495 2195
 12/6 Azorene 1995 3995
 13/6 Madeira 2395 3495
 17/6 Malta 2695 Fullt
 17/6 Mallorca 2995 3995
 18/6 Tyrkia 2795 3995
 19/6 Azorene 2495 3495
 20/6 Madeira 2995 4995

Prisene over gjelder uspes. inkv.
Tillegg for enkeltrom.

+

UKENS TILBUD!
Mallorca - 1 uke den 10 juni

Leil. Ses Fotges - Alcúdia
2 voksne 4990,-

2 voksne + 1 barn 5995,-
2 voksne + 2 barn 6995,-

Tyrkia / Side - 1 uke den 11 juni
Bella Sun "all-inclusive" - 2995,-

Avreise fra Oslo
1 u  2 u

08/6 Bulgaria 895 1.695
10/6 Tunisia 995 2.695
11/6 S.Tyrkia 895 1.695
11/6 Marmaris 895 1.695
15/6 Bulgaria 1.995 3.295

Avreise fra Bergen
15/6 Marmaris 1.495 2.395
22/6 Tunisia 2.695 4.295

Avreise fra Stavanger
18/6 S. Tyrkia 1.495 2.995
22/6 Tunisia 2.995 4.695

Avreise fra Ålesund
11/6 S.Tyrkia 995 1.695
18/6 S,Tyrkia 1.495 2.395

Avreise fra Trondheim
08/6 Marmaris 995 1.695
15/6 Marmaris 1.295 1.995

Uspes. priser pr. pers. når 2 reiser sammen. 
Transfer og alle avgifter er inkl. 

Gratis mat ombord.  Begr. antall plasser.

815 22 815

detur.no

Øvre Storgt. 3, 2. etasje.3018 Drammen.
Åpningstid mand–fred 8.30–16.00
Telef.: 32 21 30 90
Faks: 32 2130 99
lilleput@online.no      

Nisjen med utsøkte, greske reisemål!
Du finner oss på NRK Tekst-TV side 375.

www.lilleput.no 

Lilleputs
Hellas

Lilleput Reiser

PELOPONNES
Essensen av Hellas!

10/6 fra 1210* fra 1980*
10/6 » 1810 » 2760
17/6 » 2850 » 3690
24/6 » 3540 » 4650
* = uspesifisert

LESVOS
8/6 fra 1810 fra 2260

15/6 » 2450 » 3390
22/6 » 4840 » 5950

www.lilleput.no
Ta ut hele brosjyren på pdf-fil!

Spesifiserte leiligheter
Vi flyr torsdager og lørdager.

CHIOS
F.eks. 1 uke 2 uker

10/6 fra 2300 fra 3320
17/6 » 3180 » 4110
Hos oss får du 7 eller 14 dagers opphold

på Chios, ikke 6 eller 13 dgr. som hos andre.
Og du slipper å bruke en hel natt på hjemreisen . . .

HALKIDIKI
10/6 fra 2010* fra 2980*
10/6 » 2380 » 3220
24/6 » 4940 » 5950
* = uspesifisert

KLaRT SYN
Bli kvitt brillene:
Kr. 16 900.-

Lasikoperasjon, fly, hotell a guide.
- 500 opererte gjennom oss.

- Pasientforsikring.
Tlf. 35 6000 11

Kjent fra NRK og andre medier.
Vår erfaring, din trygghet - www.lasikreise.no
Laser a tannbehandling Flybill. bet. direkte til flyselskap.

Nina H. F. Pedersen
Tlf. 22 00 02 01
Faks: 22 42 58 11

Annonse?

nina.pedersen@vg.no

Nina H. F. Pedersen
Tlf. 22 00 02 01
Faks: 22 42 58 11

Annonse?

nina.pedersen@vg.no

MALTA

post@gozoreiser.no
tlf. 23 38 64 50

Pris pr person i delt dobbeltrom/leilighet, samt fly med skatter og
avgifter. Oljetillegg kr 260,-

Priseksempler fra kr. 1 uke 2uker

2* Dean Hamlet 4195,- 5195.-
3* Bugibba Leiligheter 4395,- 5408,-
4* Corinthia Jerma Palace 5795,- 8695,-
5* Kempinski 7369,- 11658,-

Kun fly kr. 2995,-

Utreise 22. juni - kr. 500,-

Ring

Tipstelefon
22 00 00 00

De steinrikes 

Necker Island hø-
rer til De britiske
Jomfruøyene,
men er spesiell i
det den i sin hel-
het eies av Sir
Richard Branson,
engelskmannen
som bygget opp
Virgin-imperiet på
platesalg.

Egentlig var
den kjøpt inn som
gründerens eget
landsted der han
kunne trekke seg
tilbake med famili-
en når hans forret-
ningsverden snur-
ret litt for fort. Så

begynte han å fremleie den
når han ikke brukte den selv,
og i dag er øya, utrolig nok, et
så populært ferieobjekt at
han ikke selv får plass. Der-
for skal han nå være på jakt
etter nok en øy i Karibia, så
han har noe for seg selv.

Balinesisk stil
Om du har penger nok, kan du leie
deg inn for en periode. Forusetnin-
gen er at du leier hele øya, med
hotell og gjestehytter i balinesisk
stil, for en dag eller en måned.

Hvor mye det koster snakker
man ikke om før leie realitetsbe-
handles, i alle fall ni måneder før
ferien.

Herligheten er på
30 000 kvadratme-
ter tropisk bevokste
klipper med sand-

strand rundt.
Her finnes luksuriøs plass til 26

mennesker. I hovedhuset er det 9
dobbeltrom pluss mastersuiten,
samt tre hytter med plass for to i
hver. To av dem med de eksotis-
ke navnene Bali Hi og Bali Cliff
ligger tett ved hverandre på en
klippe over havet og deler et bas-
seng til raske dukkerter. Det tred-
je er Bali Lo midt på øy med stort

svømmebasseng. Her er du vir-
kelig privat, selv om alle romme-
ne har havutsikt.

Levende musikk
Dagene kan du benytte til vannski,
seiling, surfing, tennis, finne en
hengekøye og lese en bok eller so-
le deg på bassengkanten. Staben
er bare glade for å organisere dico,
levende musikk, et strandselskap
eller en kasinokveld for deg og
gjestene dine på øya. Oppholdets
meny kan du enten snekre selv i

samarbeid med kokken eller la
ham overraske. Du får en enestå-
ende vinkjeller til bruk og et stort
utvalg av alkoholholdige og ikke al-
koholholdige drikkevarer. De er in-
kludert i leien av øya.

Og er du først der, så er leien
betalt. 60 prosent skal inn på kon-
to ni måneder før oppholdet be-
gynner og de siste 40 prosentene
tre måneder før.

Men så er du også konge på
øya for din periode.

E-post: klaes.krog@vg.no

Klaes
Krog

Knut Erik
Knudsen

FOTO

i KARIBIA

lleekkeeppllaassss 
NECKER ISLAND (VG) Dette er øya for de stein-
rike få. Den er eksklusiv lekeplass for folk med
for mye av det gode. De steinrikes sandkasse.

Foto: NUNN SYNDICA-
TION LTD. 

KARIBISK IDYLL: Necker Island er eid privat av Sir Richard Branson (innfelt).

FloridaFlorida

CubaCuba

VenezuelaVenezuela

Florida

Cuba
HaitiHaitiHaiti

Venezuela

Necker Island

1000  km

LEIE?
Er du lysten på å leie ste-
det, sjekk: www.virginex-
periencedays.co.uk/ex-
periences/necker-is-
land.html 

Tlf. N: 22 33 80 80 (også lø & sø)
www.gruppresor.se

St. Petersburg
15/7 • 16/9 • 7 dager

Telefonöppet alla dagar!
Boka snarast!

Bussreiser fra Svinesund-
Oslo-Karlstad inkl. 2-sengs-

lugar t/r. 4 overn. i 
St.Petersburg med

helpensjon, byrundtur, 
besøk på Eremitagen 

og Peterhof, folklorekveld, 
visum, reiseleder

6.550,-
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