LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

MARTINIK
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: Le Marin - Bequia
Váš katamarán Vás očekává v přístavu Le
Marin a odplouváte směrem k ostrovu Bequia.
02. den: Bequia - Mayreau
Před snídaní dorazíte do Bequia. V poledne
budete pokračovat dále do Mayreau, který má
pouze 300 obyvatel. Zde povečeříte a strávíte
noc.
03. den: Mayreau - Tobago Cays
Po krátkém výletu se dostanete do Tobago Cays
- ostrovního řetězce s lagunami a útesy. V srdci
tropického ráje Vás očekává bohatý podmořský
svět. V brzkém odpoledni budete mít příležitost
k Lobster Barbeque na pláži (fakultativní).
04. den: Tobago Cays
Dnešní den strávíte poblíž souostroví Tobago
Cays, kde budete mít možnost věnovat se
vodním sportům a jiným aktivitám.
05. den: Tobago Cays - St. Vincent
Po obědě poplujete zpět na ostrov Bequia a poté
dále do zátoky Cumberland Bay u ostrova Sv.
Vincent. Vyplatí se návštěva taverny "Black
Baron" s rekvizitami k filmu Piráti z Karibiku.

06. den: St. Vincent - Sv. Lucie
Po snídani na palubě máte nějaký čas k
plavání, šnorchlování nebo si zajít na
procházku. Vše je ve Vaší režii. Po obědě se
poplavíte dále k ostrovu Svatá Lucie a
můžete obdivovat slavné vrcholky ostrova Pitons.
07. den: Sv. Lucie - Sv. Anne
Využijte dnešní dopoledne aktivně např.
šnorchlováním nebo koupáním. Po obědě se
poplavíte na Martinik.
08. den: St. Anne - Le Marin
Po snídani plavba katamaránem pokračuje
zpět do přístavu v Martiniku. Vylodění bude
probíhat dopoledne kolem 10 hodiny.
Dodatečné informace:
Plavba se koná na palubě katamaránu
Lagoon 620, Sanya 57 nebo Ipanema 58.
Minimální věková hranice: 12 let
Posádku lodi tvoří kapitán lodi & steward /
kuchař. Posádka hovoří anglicky.

Celková cena za osobu: od 29.900,- 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,

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Přístavní poplatky ve výši 160 € za
osobu, které jsou splatné na místě,
Cestovní a storno pojištění.

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

