
 
 

Μπαχάμες 
 

 

Οι Μπαχάμες είναι ένα πανέμορφο σύμπλεγμα νησιών του Ατλαντικού Ωκεανού και της 

Καραϊβικής Θάλασσας. Αποτελούνται από 700 κοραλλιογενή νησιά και περίπου 2.300 cays 

(νησίδες από άμμο ή κοράλλια), εκ των οποίων κατοικούνται περίπου τα 30. Με πάνω από 1.400 

παραλίες με τιρκουάζ νερά και χρυσή άμμο, συχνά χαρακτηρίζονται ως ο επίγειος παράδεισος. 

Αποτελούν τον προορισμό των πιο διάσημων και πλούσιων ανθρώπων, καθώς βρίσκονται σε 

μικρή απόσταση από το νότιο άκρο της Φλόριντα και η ομορφιά τους δεν συγκρίνεται με 

κανένα άλλο μέρος στον κόσμο. Κολυμπήστε με ελεύθερα δελφίνια, ψαρέψτε στον ωκεανό, 

κάντε snorkeling, κατάδυση, ιστιοπλοΐα και καγιάκ. Ξεκινήστε για πεζοπορία στην ενδοχώρα και 

θαυμάστε τα παραδεισένια πουλιά και την εξωτική βλάστηση που φιλοξενούν. Οι κάτοικοί τους, 

ινδιάνικης και αφρικανικής καταγωγής, διαθέτουν την τυπική καραϊβική φιλοξενία και 

χαλαρότητα. Απολαύστε ένα κοκτέιλ με ρούμι κάτω από τους κοκοφοίνικες που απλώνονται σε 

όλα τα νησιά και ζήστε μοναδικές στιγμές σε αυτόν τον τροπικό παράδεισο. 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε τις Μπαχάμες είναι από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τα 

μέσα Απριλίου, η οποία θεωρείται υψηλή περίοδος. Αν και οι θερμοκρασίες εδώ είναι ιδανικές 

όλο τον χρόνο, η περίοδος των τυφώνων είναι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο. 

 

 

 

 Νασσάου – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 17 17 18 19 21 23 24 24 24 22 21 18 

Μεγ(°C) 26 26 27 28 30 31 32 32 32 30 28 26 

 

 

 

 Νασσάου – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 25 24 24 25 26 28 29 29 29 28 27 26 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού 

 Πιείτε ένα από τα φημισμένα κοκτέιλ με ρούμι 

 Περπατήστε στις ροζ αμμουδιές 

 Παίξτε με ελεύθερα δελφίνια στη θάλασσα 

 Αναζητήστε σπηλιές στο Εθνικό Πάρκο Lucayan 

 Ψωνίστε στο γνωστό Port Lacaya Marketplace 

 Θαυμάστε τον υποβρύχιο κόσμο των Μπαχαμών 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Πρωτεύουσα: Νασσάου 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάριο Μπαχαμών 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 20 ώρες με 2 ενδιάμεσους σταθμούς 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Τα νησιά των Μπαχαμών εξυπηρετούν δημόσια λεωφορεία, που περνάνε 

από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να 

νοικιάσετε όχημα στο αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο στη 

πόλη και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Δολάρια από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange 

έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στις Μπαχάμες, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στις Μπαχάμες με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Ορλάντο 

 Μαϊάμι 

 Μεξικό 

 Κούβα 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 Τζαμάικα 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Κολυμπήστε με τα δελφίνια στο Blue Lagoon Island 

 

Το νησί υπήρξε κρησφύγετο για πειρατές και στα 

νερά του εκπαιδεύονταν δύτες κατά τη διάρκεια του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα είναι ένα 

από τα κορυφαία οικογενειακά αξιοθέατα στις 

Μπαχάμες. Το νησί περιβάλλουν πανέμορφες 

λευκές παραλίες που προσφέρουν μαγευτική θέα 

προς τη Θάλασσα της Καραϊβικής. Ακόμη, εδώ 

μπορείτε να κολυμπήσετε με το πιο έξυπνο 

θηλαστικό του ωκεανού. 

 

 

2) Paradise Island Water Park 

 

Ένα από τα πολλά αξιοθέατα που κρύβουν οι 

Μπαχάμες είναι το Paradise Island Water Park στο 

βόρειο Νασσάου. Εύκολα προσβάσιμο, 

διασκεδαστικό και φιλικό προς τις οικογένειες, είναι 

γεμάτο νεροτσουλήθρες και πισίνες.  Για όσους 

αναζητούν την αδρεναλίνη, υπάρχει το Leap of 

Faith, κάτω από το ναό των Αζτέκων, που εκτοξεύει 

νερό στους επισκέπτες. Διαθέτει ακόμη πισίνες 

μόνο για ενήλικες με μπαρ και σπηλιές. 

 

 

 

3) Καταδυθείτε στα νερά του νησιού Andros 

 

 

Αν και όλο το αρχιπέλαγος των Μπαχαμών είναι 

ιδανικό για κατάδυση και snorkeling, ο βυθός που 

περιβάλλει το νησί Andros είναι σίγουρα 

μοναδικός. Διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο 

κοραλλιογενή ύφαλο στον κόσμο και τεράστια 

ποικιλία θαλάσσιας ζωής. Ακόμη, θα συναντήσετε 

εντυπωσιακά, καλοδιατηρημένα ναυάγια. 

 

 

 

 

 



4) John Watling’s Distillery 

 

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα κτήρια που κοσμούν 

το Νασσάου είναι το αποστακτήριο John 

Watling’s. Διαθέτει περιποιημένους κήπους με 

φοίνικες. Εδώ παράγεται το γνωστό αλκοολούχο 

ποτό από ζαχαροκάλαμο. Ακόμη διαθέτει αίθουσα 

γευσιγνωσίας και κατάστημα για να αγοράσετε 

ρούμι. Το αποστακτήριο προσφέρει ξεναγήσεις 

στους χώρους του ώστε να παρακολουθήσετε 

από κοντά την παραγωγή ρουμιού. 

 

 

5) Περιηγηθείτε στο νησί Eleuthera Island 

 

Έξω από τα φώτα της δημοσιότητας του Νασσάου 

και του Harbour Island, απέναντι από τον κόλπο 

βρίσκεται το Eleuthera Island και αποτελεί ένα 

πραγματικό κόσμημα στις Μπαχάμες. Σε σχήμα 

ημισελήνου, αυτό το νησί 160 χιλιομέτρων, είναι 

γεμάτο κρυμμένες σπηλιές και ερημικές αμμουδιές. 

Η παραλία Surfers είναι ιδανική για όσους θέλουν 

να δαμάσουν τα κύματα, ενώ οι εξερευνητές θα 

ενθουσιαστούν με τους ιδιαίτερους γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Το νησί αυτό είναι ένας 

πραγματικός παράδεισος που αξίζει να δείτε. 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Conch Fritters 

 

Το πιο διάσημο φαγητό των Μπαχαμών, το Conch 

Fritters θυμίζει κεφτεδάκι στο σχήμα και είναι 

φτιαγμένο από ψαχνό μυδιών, κρεμμύδι, πράσινη 

πιπεριά, σέλινο και σκόρδο, μαζί με πολλά τοπικά 

καρυκεύματα. Το μείγμα τηγανίζεται μέχρι να πάρει 

αυτό το χρυσαφένιο χρώμα και σερβίρεται με 

σάλτσα που περιέχει κέτσαπ, λάιμ και μαγιονέζα. 

 

 

 

 

 



 Guava Duff 

 

Οι Μπαχάμες παράγουν πολλά ελκυστικά, εξωτικά 

φρούτα, όμως η γκουάβα είναι ένα από τα πιο 

αγαπητά. Το Guava Duff είναι ένα κέικ φτιαγμένο 

από ψιλοκομμένη γκουάβα, η οποία τυλίγεται σε 

ζύμη, δημιουργώντας αυτή την ιδιαίτερη όψη. Στη 

συνέχεια ψήνεται και σερβίρεται με επικάλυψη από 

σάλτσα ρουμιού και βουτύρου. Είναι ένα από τα 

πιο γευστικά επιδόρπια των Μπαχαμών, και το πιο 

δημοφιλές ανάμεσα σε ντόπιους και τουρίστες. 

 

 

 

 Χαλαρώστε σε μία παραλία 

 

Είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέξετε την αγαπημένη 

σας παραλία στις Μπαχάμες, καθώς κάθε μία που 

συναντάτε σας δίνει την αίσθηση πως είναι η πιο 

όμορφη παραλία που έχετε συναντήσει ποτέ. 

Διαθέτουν μαλακή, λευκή άμμο, ήρεμα, 

κρυστάλλινα νερά και είναι κατάλληλες για 

οικογένειες. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή στις Μπαχάμες περιλαμβάνει 

μεγάλη ποικιλία σε μπαρ, κλαμπ, νυχτερινά κέντρα 

και καζίνο. Οι ντόπιοι, φιλικοί και εξυπηρετικοί, θα 

κάνουν τα βράδια σας εδώ μοναδικά. Τα νησιά με 

την πιο έντονη νυχτερινή διασκέδαση είναι το 

Νασσάου, το Grand Bahama και το Paradise 

Island. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 Cabbage Beach, Paradise Island 

 

Μία από τις πιο όμορφες παραλίες των 

Μπαχαμών είναι η Cabbage Beach και εκτίνεται σε 

όλο το βόρειο άκρο του Paradise Island. Σε μικρή 

απόσταση βρίσκονται μεγάλες αλυσίδες 

ξενοδοχείων και resort. Η ανατολική πλευρά της 

παραλίας είναι πιο έρημη και ήσυχη. Εδώ μπορείτε 

να κάνετε κατάδυση ή snorkeling και θα βρείτε 

πολλά μαγαζιά για ενοικίαση εξοπλισμού. 

 

 

 Pink Sands Beach, Harbour Island 

 

Πρόκειται για μια παραλία περίπου 5 χιλιομέτρων, 

στην οποία σίγουρα αξίζει να αφιερώσετε λίγο 

χρόνο. Η άμμος είναι ανακατεμένη με σπασμένα 

κομμάτια κοραλλίων και για αυτό έχει αυτή τη ροζ 

απόχρωση. Κάποια από τα ξενοδοχεία της 

περιοχής διαθέτουν θαλάσσια ποδήλατα προς 

ενοικίαση, ώστε να απολαύσετε τα χρώματα αυτής 

της παραλίας μέσα από τη θάλασσα. Στην περιοχή 

ακόμη θα βρείτε αρκετά ενοικιαζόμενα σπίτια. 

 

 

 Treasure Cay Beach, Abacos 

 

Δεν είναι μόνο μια από τις πιο όμορφες παραλίες 

στις Μπαχάμες, αλλά σε όλη την Καραϊβική. Με 

μήκος περίπου 5,5 χιλιόμετρα, αυτή η παραλία 

μοιάζει με λευκό, ανεμοδαρμένο βουνό καλυμμένο 

με χιόνι. Είναι πιθανό να συναντήσετε θαλάσσιες 

χελώνες στα ρηχά, τιρκουάζ νερά. Η παραλία 

συχνά φιλοξενεί kitesurfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cape Santa Maria Beach, Long Island 

 

Στη βόρεια πλευρά του Long Island βρίσκεται η 

παραλία Cape Santa Maria, η οποία πήρε το 

όνομά της χάρη σε ένα από τα πλοία του 

Χριστόφορου Κολόμβου και έχει έκταση 6,5 

χιλιόμετρα. Διαθέτει μπάνγκαλοου και βίλες, εάν 

επιθυμείτε να διανυκτερεύσετε. Με τις ξαπλώστρες 

κάτω από τη σκιά των φοινίκων και το ήρεμο κύμα 

να σκάει στη λευκή άμμο, είναι σαν βγαλμένη από 

όνειρο. 

 

 

 Fortune Beach, Grand Bahama 

 

Αυτή η ρηχή αμμουδιά είναι ιδανική για οικογένειες 

με μικρά παιδιά, καθώς εδώ μπορούν να παίξουν 

άφοβα στο νερό. Θα βρείτε πολλά δροσερά μέρη 

για να απλώσετε την πετσέτα σας κατά μήκος της 

παραλίας. Αν αναζητάτε περισσότερο κόσμο και 

δράση, κάντε μια στάση στο Banana Bay για 

μεσημεριανό γεύμα ή ένα κοκτέιλ. 


