
Seglingsrutt 1: 7 dagar

DAG 1:  Marsh Harbour. 

Den tredje största bosättningen på Bahamas, Marsh Harbour, är det kommersiella navet för Abacos. 

Med en flygplats som betjänas av internationella flygningar och en färjetjänst som gör det möjligt att 

hoppa mellan öarna på Abacos. Besök Neem-gården och Abaco National Park som har blå hål och 

Abaco Papegoja.

DAG 2: Hope Town.

Bebyggd av brittiska lojalister i 1785 har den pittoreska Hope Town en unik historia och pittoresk 

arkitektur som inget annat i Abaco. Med utsikt över de röda och vita ränderna från Elbow Reef fyren, 

Hope Town utforskas bäst till fots. 

DAG 3: Man-O-War Cay.

Upptäck båtbyggarens huvudstad i Bahamas. Familjen Albury (som driver Albury färjetrafik) är 

fortfarande i båtbyggarbranschen än idag, Joe Albury bygger handgjorda båtar i sin verkstad.

Albury's Sail Shop är ett familjeägt företag som har varit i drift i tre generationer på Man O 

War Cay. Det är känt för färgglada fashionabla föremål som alla är gjorda av robust tyg som 

traditionellt används för segel.

Man - O - War Heritage museet ligger i ett litet trähus byggt på 1800-talet. Utställningen visar 

arkivregister, artefakter och historiska material som är relaterat till båtbyggararvet

Joe's Studio & Emporium är specialiserade på handgjorda träbåtsmodeller och en mängd 

souvenirer. Joe är mottagare av det prestigefyllda Cacique Award för enastående arbete inom 

hantverk på Bahamas.

Albury's Design, en tredje generationens träarbetare som specialiserat sig på träbåtsmodeller

DAG 4: Stora Guana Cay.

Vackra stränder, en pittoresk bosättning, spektakulära solnedgångar och segling i världsklass är 

höjdpunkterna i Great Guana Cay. Nippers Beach Bar and Grill är en berömd strandhängplats, särskilt

på söndagar när de har sin grisbuffé.



DAG 5: Green Turtle Cay. 

New Plymouth är hem för en befolkning på cirka 450 personer, och är den största bosättningen på ön 

där du hittar Albert Lowe Museet och Loyalist Heritage Sculpture Garden. Ta en rundtur i New 

Plymouth historiska by, en liten, sömnig 1700-talsby vid havet, med flera restauranger, gallerier och 

presentbutiker, ett museum och några historiska platser. Arkitekturen i de äldre bostäderna som utgör 

en stor del av byn är till stor del unik för Bahamas.

Green Turtle Cay har några fantastiska dyk- och snorklingsplatser längs dess yttre rev. En fantastisk 

plats för att upptäcka Abacos unika marina liv, det ligger i närheten av Manjack Cay där du hittar 

stingrockor och hajar samt de simmande grisarna i No Name Cay.

DAG 6: Powell Cay & Bonefish Cay.

Om du tar dig längre norrut mot Spanish Cay väntar orörda vita sandstränder och grunda vikar. Ditt 

perfekta stopp för att kasta ankar och suga in solen långt borta från folkmassorna.

DAG 7: Treasure Cay. 

Prydd med en fantastisk tre och en halv mil lång vit sandstrand med en vacker bakgrund av turkosblå 

hav. Treasure Cay är ett litet ö-resort med en fullservicehamn, golfbana, vattensporter och 

strandservice.


