LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

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

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 8
Plavba se koná ve vybraných termínech, začíná vždy ve středu.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Riviere Noire - Lagon du Morne
Po nalodění na palubu katamaránu (do 13 hod)
v La Balise Marina, vyplouváte směrem do
laguny Benitier k první koupací zastávce. Zde
strávíte odpoledne a budete mít příležitost
dostat se loďkami k menším ostrůvkům. Na
palubě lodi strávíte 3 noci. Dnes zakotvíte v
Lagon du Morne na 1 noc.
02. den: Lagon du Morne - Mont Choisy
V brzkých ranních hodinách máte příležitost si
zaplavat v moři nebo si můžete také vychutnat
východ slunce nad mořem na palubě lodi. Po
snídani pokračuje plavba do Mont Choisy, kde
si můžete odpočinout a relaxovat ve stínu
palem.
03. den: Mont Choisy - Grand Baie
Vychutnejte si Indický oceán a jeho podmořský
život během šnorchlování, na kajaku, nebo
jiných vodních sportů. Také můžete podniknout
výlet do zahrad Pampelmousses (fakultativní).
Po výletě pokračuje plavba dále, v závislosti na
povětrnostních podmínkách a počasí do Coin
de Mire nebo do laguny Merville, kde můžete
opět využít čas ke šnorchlování. Večer
zakotvíte na 1 noc v blízkosti Grand Baie.

04. den: Grand Baie
Závěrečný den si ještě vychutnáte snídani
na palubě lodi a následně bude probíhat
vylodění (cca v 8 hod) u Sunset Boulevard
v Grand Baie.
Dodatečné informace:
Plavba se koná na palubě katamaránu
Lagoon 440 nebo podobného typu.
Katamarán je cca 13,6 m dlouhý a
disponuje 4 dvoulůžkovými a 2
jednolůžkovými kajutami. Mezi trupy lodě
je umístěno posezení.
Posádku lodi tvoří kapitán lodi & steward /
kuchař. Posádka hovoří anglicky a
francouzsky. Platba na palubě lodi probíhá
v EUR, kreditní karty nejsou přijímány.

Celková cena za osobu: od 20.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:

Ubytování v dvoulůžkové kajutě,
3x Snídaně, 3x Oběd, 3x Večeře,
Ložní prádlo, ručníky, osušky,
Místní daně a poplatky, palivové náklady,
Vybavení na šnorchlování a kajak,

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Nápoje,
Přístavní poplatky ve výši 95 € za osobu,
které jsou splatné na místě,
Fakultativní výlety a exkurze,
Cestovní a storno pojištění.

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

