
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: 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.

DAG 3: Coopers Town. 

När du når byn Coopers Town lär du inte tröttna på det turkosa vattnet och de vackra öarna. Väl på 

stranden, ta tillfället i akt att göra några ärenden eftersom byn har flera livsmedelsbutiker och 

restauranger.

DAG 4: 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 5: 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 6: Hope Town & Elbow Cay 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 7: Lubbers Quarters. 

Denna underbara ö som ligger mellan Great Abaco och Elbow Cay erbjuder skyddade stränder och 

nära till djupare vatten vilket gör det till ett segel- och fiskeparadis.

DAG 8: Abaco National Park. 

Nationalparken, som grundades 1994, består av 20 500 hektar tallskog i södra Abaco och är fridlyst av

Bahamas regering och förvaltas av Bahamas National  Trust.  Den består av 5000 hektar tallskog,

häckningsområdet och hem för cirka 1000 hotade Abaco-papegojor.

DAG 9: Little Harbour.

Njut av en avskild ankring vid Little Harbor omgiven av den naturliga stranden och grottorna på västra

stranden. Andra höjdpunkter är välkända Petes pub och Johnstons gjuteri. Ta en rundtur i Pete's Pub

Gallery och Bronze Sculpture Foundry, en klassisk strandrestaurang / pub och det enda fungerande

skulpturgjuteriet i Bahamas. De är världsberömda för natur och oceaniska inspirerade stora skulpturer,

smycken och mycket mer.

Ta ett dopp i det vackra varma vattnet medan du kopplar av på stranden, smutta på en "blaster", deras

husdrycker som består av flera romsorter, fruktjuicer och en hemlig ingrediens som ger den där lilla

extra kryddan.  Vatten i  Little  Harbour  tar  dig  tillbaka till  en  tid  då Bahamas förblev ett  oupptäckt

paradis.

DAG 10: 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.


