
1. nap: Érkezés Nassauba, és délután induljon el Palm Cay kikötőjébe, hogy 
gondoskodjon a hajóról és ismerkedjen meg vele. A kikötő ötcsillagos 
létesítményekkel rendelkezik, és remek kiindulópont a charter megkezdéséhez.
 2. nap: Hajózzon el Allen Cays-be, hogy megnézze a ritka észak-bahamai 
sziklaiguánokat, amelyek csak az Exumákban találhatók. Ezeket a gyengéd 
lényeket etetheti szőlővel, de vigyázzon, hogy a leguánok nagyra nőjenek és 
ugrálhatnak! Hajózzon tovább a Highbourne Cay-be, hogy sznorkelezzen az 
Octopus Garden zátonyán a Horseshoe Bay-nél. A keleti parton 3,5 milliárd éves
múltra visszatekintő stromatolit zátonyokat láthatunk, és nyugodt idő esetén az 
Elkhorn és a Staghorn zátonyokon is búvárkodhatunk. Töltsön el egy éjszakát a 
Highborne Cay kikötőben, ahol élvezheti a strandot, kirándulhat a szigeti 
ösvényen és ösvényeken, és pihenhet a happy hour alatt a kikötő éttermében, 
kilátással a gyönyörű öbölre. 
3. nap: Fedezze fel a Warderick Wells Cay-i Exuma Cays Land & Sea Parkot, 
amely egy kiemelkedő szépségű terület homokdűnékkel, mangrove-fákkal és 
csodálatos strandokkal. Túrázzon hét mérföldnyi ösvényen a parton, 
barangoljon a 18. századi hűséges települések maradványai között, és élvezze 
a madárlesést. Sétálj fel a Boo Boo Hillre, és hagyd a hajód nevét egy 
uszadékfa darabon a tetején, felajánlásként Neptunusznak, ügyelve arra, hogy 
elkerüld a lyukakat. Vagy lazíthat a fehér homokos strandokon, sznorkelezhet a 
korallzátonyokon, és megpillanthat sólyomcsőrű teknősöket, citromcápákat és 
élénk halakat. Még egy sperma bálna csontvázát is meg kell vizsgálni a 
Powerful Beachen, illetve a sziget délnyugati részén található stromatolitokban, 
a világ legrégebbi élő zátonyaiban. Három kikötőmező található a természetes 
kikötőnél, a látogatóközponttól délre az Emerald Rock és délnyugaton a Hog 
Cay. Reggel 9-kor hangoljon a VHF 16-os csatornára a frissítésekért és a 
kikötés kéréséhez. A kikötési díjakért tekintse meg az útmutatót. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a park tiltja a korallok, kagylók vagy növények eltávolítását. 4. 
nap: Irány a Compass Cay, ahol barátságos dajkacápákkal szállhatsz vízbe és 
úszhatsz velük. A cápákat halakkal is etetheti, ha van tartaléka. Az északi parton
található a híres természetes pezsgőfürdő, a „Rachel's Bubble Bath”, amely 
dagály idején a legjobb. Vigyázzon a közelben lévő tengeri sünökre, és viseljen 
jó minőségű tengeri cipőt. Vagy irány a Staniel Cay, és ellátogathat a helyi 
élelmiszerboltokból. A jachtklub közelében található a csodálatos Thunderball-
barlang egy közeli kiemelkedésen, ahol a Thunderball című James Bond-filmet 
forgatták. Búvárkodjon ebben a tengeri barlangban apálykor, és csodálja meg a 
napfény tengelyeit, amelyek megvilágítják a barlangot. Szemben van a Big 
Major Cay, ahol úszhat az Exumas malacokkal a Pig Beachen. 5. nap: 
Vitorlázzon tovább a Shroud Cay felé, amely az Exuma Cays Land and Sea 
Park része. Ne felejtse el az evezős deszkát vagy a kajakot, hogy felfedezhesse
a szigeten kanyargó sekély mangrove- és patakokat. Megfigyelheti a 
teknősöket, rájákat és ápolócápákat. Amint eléri a sziget keleti oldalát, belép egy
élénk kék lagúnába, és megteszi a lábát a Bahamák egyik legszebb strandján. 
Ha sétálni szeretne a Driftwood Beachen, és meredek sétát szeretne tenni a 
Driftwood táborba, vegye figyelembe, hogy többé nem hagyhat emlékeket, csak 
sziklákat. Erről a kilátópontról kémkedtek az amerikai hatóságok a Norman's 



Cay és annak kábítószer-csempész tevékenységei után. 6. nap: Norman's Cay 
egy elhagyatott korábbi kábítószer-csempész-sziget, amelyet Carlos Lehder 
üzemeltet, és ez magyarázza a kifutópályáját. Sznorkelezheti a csempész 
repülőgép-roncsát, amely mindössze 10 lábnyi vízben nyugszik a sziget 
délnyugati partján. Vagy mit szólna egy mezítlábas sétához a Twinkie Beach-en,
hogy a kagylók között keresgéljen, majd vacsorázzon a Norman's Cay Beach 
Clubban és nézze meg a naplementét. 7. nap: Sznorkel a Wax Cay környékén, 
és hozza magával a hawaii parittyáját, hogy homárt vagy nassaui sügért fogjon. 
Késő reggel térjen vissza Nassauba, és élvezze a medencét, a strandot és az 
éttermeket a kikötő területén. 8. nap: Kijelentkezés a csónakból. Visszafelé 
járatától függően poggyászát az üdvözlőközpontban hagyhatja, és egész nap 
élvezheti a helyszínt. 


