LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

BAHAMY
LEDEN 2020 - PROSINEC 2020
SKUPINOVÁ OKRUŽNÍ PLAVBA KATAMARÁNEM
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 12
Plavba se koná ve vybraných termínech, začíná vždy v sobotu.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Harbour View Marina - Marsh
Harbour
Nalodění na palubu katamaránu (do 18 hod).
Večeře na palubě lodi v přístavu.
02. den: Marsh Harbour - Great Guana Cay
Dnes se poplavíte směrem do Great Guana Cay,
kde se nachází známý Nippers Bar. Nipper je
ideálním místem pro strávení poklidné neděle.
03. den: Great Guana Cay - Treasure Cay
Kurs se upraví směrem na jih do Treasure Cay,
který je dle National Geographics jednou z
deseti nejkrásnějších pláží na světě.
04. den: Treasure Cay - Man o' War Cay
V ranních hodinách se poplavíte do Man of
War, které je poněkud ospalým místem, ale
velice opečovávaným. Vyzkoušejte Sallys takeout a výbornou místní kuchyni.
05. den: Man o'War - Hope Town
Jelikož má katamarán velmi malý ponor, k pláži
na Tahiti se můžete probrouzdat křišťálově
čistou vodou. Po obědě se poplavíte dále do
Hope Town - jednoho z nejkrásnějších přístavů
Baham. Dominantou města je červeno bílý
maják.

06. den: Hope Town - South Abaco
Dnes je den odpočinku a relaxu. Poplavíte
se směrem na jih a objevíte klidné ostrůvky.
Zde strávíte den na pláži nebo
šnorchlováním u útesů, kde objevíte bohatý
podmořský svět.
07. den: South Abaco - Marsh Harbour
Po snídani pokračuje plavba směrem do
Marsh Harbour a uděláte si zastávku v Matt
Lowes Cay. Dále je na programu koupání a
šnorchlování v moři, než se vypravíte dále.
08. den: Marsh Harbour
Po snídani následuje vylodění (cca v 8 hod).
Dodatečné informace:
Plavba se koná na palubě katamaránu
Lagoon 620 nebo podobném typu.
Minimální věková hranice: 12 let
Posádku lodi tvoří kapitán lodi & steward /
kuchař. Posádka hovoří anglicky.

Celková cena za osobu: od 33.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:

Ubytování v dvoulůžkové kajutě,
7x Snídaně, 6x Oběd, 6x Večeře + nápoje k
jídlům (káva, čaj, džusy, stolní víno), voda
po celý den,
Ložní prádlo, ručníky, osušky,
Vybavení na šnorchlování a kajak,

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Přístavní poplatky ve výši 185 € za
osobu, které jsou splatné na místě,
Cestovní a storno pojištění.

INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

