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1. nap: Érkezés Nassauba, transzfer a kikötőbe, hajóátvétel, bevásárlás, városnézés, 
vacsora kint, alvás a kikötőben.

2. nap: Elhagyjuk a kikötőt és elvitorlázunk Allen Cays-be, hogy megnézzük a ritka 
észak-bahamai szikla-iguánokat, amelyek csak az Exumákban találhatóak. Tovább 
hajózunk a Highbourne Cay-be, hogy sznorkelezzünk az Octopus Garden zátonyán a 
Horseshoe Bay-ben. Éjszaka horgonyon a közelben.

3. nap: Átvitorlázunk Warderick Wells Cay-be, hogy megtekintsük az Exuma Cays Land 
& Sea Park-ot, amely egy kiemelkedő szépségű terület homokdűnékkel, 
mangroveerdővel és csodálatos strandokkal. Érdemes itt is sznorkelezni, mert a 
korallzátonyokon az élénk színű halakon kívül, láthatunk sólyomcsőrű teknősöket és 
még citromcápákat is! Egy közeli csendes öbölben horgonyon alvás.

4. nap: Irány a Compass Cay, ahol barátságos dajkacápákkal úszhatunk, és meg is 
etethetjük őket. (Remélhetőleg nem magunkkal!) Az északi parton található a híres 
természetes pezsgőfürdő, a Rachel's Bath, amely dagály idején a legjobb. Délután 
áthajózunk a Staniel Cay-nél található Thunderball-barlanghoz, ahol a Thunderball című 
James Bond-filmet forgatták anno. A tengeri barlangban rengeteg a hal és csodásak a 
napfény sugarak, amelyek megvilágítják a barlangot. Itt van a híres Pig Beach is, ahol 
úszhatunk 'igazi' 'tengeri' malacokkal! Este szabadprogram; városnézés, vacsora, 
vásárlás. Alvás a közelben horgonyon.

5. nap: A következő korallzátony amelyet felkeresünk a Shroud Cay lesz. A szigeten 
kanyargó sekély mangrove gyökerek között evezhetünk. Láthatunk teknősöket, rájákat 
és dajkacápákat. Mindenki választhat a vérmérsékletének megfelelő elfoglaltságot; 
szabadprogram, alvás itt, horgonyon.

6. nap: Irány a Norman's Cay! Kíváló sznorkel célpont egy elsűlyedt csempész 
repülőgép roncsa, amely mindössze 3 méter mély vízben nyugszik a sziget délnyugati 
partján. Búcsúvacsora és naplemente nézés a Norman's Cay Beach Clubban. 

7. nap: Hajóátadás, transzfer a repülőtérre. (Ha nem 1 hetes a túra, akkor felvitorlázunk 
Great Abaco-ra és bejárjuk annak a környékét is.)

https://www.google.com/maps/place/Allen+Cay/@23.7166653,-76.1841764,4054m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8931edf0779181af:0x6a6aa0918ad63df2!8m2!3d23.7166667!4d-76.1666667
https://www.google.com/maps/place/Lynden+Pindling+International+Airport/@25.0383974,-77.4841799,6022m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x892f7c99b981dbc9:0x2aef01d3485e50d2!2sNassau,+Bahama-szigetek!3b1!8m2!3d25.0443312!4d-77.3503609!3m4!1s0x892f63fc3dabbc03:0x350924fa73534238!8m2!3d25.0439288!4d-77.4655212
https://www.google.com/maps/place/Palm+Cay+/+ONE+Marina/@25.0209565,-77.2755651,330m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x892f7eb264840c65:0xf78e20aa4e539c26!8m2!3d25.0209565!4d-77.2741257
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mangroveerd%C5%91
https://www.google.com/maps/place/Great+Abaco/@26.3789272,-78.4128551,253906m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x89246fac0d36bb21:0xf71d95c8e850889f!8m2!3d26.3555029!4d-77.1485163
https://www.google.com/maps/place/MacDuffs/@24.5941691,-76.8241594,816m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x892fc75732fd44f9:0x88b36073fbdcf4b0!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.5952674!4d-76.8203365
https://www.google.com/maps/place/Norman's+Cay/@24.5977569,-76.7964637,8083m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x892fc0bbab116389:0x7e5247dfcb5c83d0!8m2!3d24.6118035!4d-76.8158718
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homoksz%C3%ADn%C5%B1_dajkac%C3%A1pa
https://www.google.com/maps/place/Shroud+Cay/@24.5018405,-77.1687752,234302m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x892fc7b3898bdacf:0x17fa60a5a69e81df!8m2!3d24.5377318!4d-76.7855866
https://www.google.com/maps/place/Pig+Beach/@24.1836096,-76.4738987,4040m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x892e29e27574f9f1:0x705b4b468c26ed69!8m2!3d24.183611!4d-76.456389
https://port.hu/adatlap/film/tv/james-bond-tuzgolyo-thunderball/movie-18383
https://port.hu/adatlap/film/tv/james-bond-tuzgolyo-thunderball/movie-18383
https://www.google.com/maps/place/Thunderball+Grotto/@24.1719731,-76.4611068,4054m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8931d726125a3a99:0x8b3c3f4adde09abd!8m2!3d24.1787151!4d-76.4470346
https://www.google.com/maps/place/Staniel+Cay/@24.1677053,-76.450692,2270m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8931d63e9e2fb2db:0x52a7f0c35eda3342!8m2!3d24.1703498!4d-76.4404011
https://www.google.com/maps/place/Rachel's+Bath/@24.2779833,-76.5273006,7233m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x892e2b62a07419af:0x5b713088650e42a5!8m2!3d24.283466!4d-76.5219001
https://www.google.com/maps/place/Compass+Cay/@24.2697692,-76.5321353,4037m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x892e2b175bbb732d:0xfe24392d14b37a42!8m2!3d24.2660998!4d-76.5170288
https://www.google.com/maps/place/Exuma+Cays+Land+and+Sea+Park+Visitor+Center/@24.392498,-76.6417466,1699m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x892fd21685164d07:0xd4fbea48cf1e557!2sShroud+Cays!3b1!8m2!3d24.3940635!4d-76.6282747!3m4!1s0x892fd2050592f0f1:0x26044efc85d99ad!8m2!3d24.3929462!4d-76.6328887
https://www.google.com/maps/place/Exuma+Cays+Land+and+Sea+Park+Visitor+Center/@24.392498,-76.6417466,1699m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x892fd21685164d07:0xd4fbea48cf1e557!2sShroud+Cays!3b1!8m2!3d24.3940635!4d-76.6282747!3m4!1s0x892fd2050592f0f1:0x26044efc85d99ad!8m2!3d24.3929462!4d-76.6328887
https://www.google.com/maps/place/Shroud+Cays/@24.3915886,-76.6432936,3030m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x892fd21685164d07:0xd4fbea48cf1e557!8m2!3d24.3940635!4d-76.6282747
https://www.google.com/maps/place/Highborne+Cay/@24.5181214,-77.7690129,260777m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x892feaca053d5529:0x97accbc0a31c64c2!8m2!3d24.7256721!4d-76.8187557

