LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

SEYCHELY
LISTOPAD 2019 - ŘÍJEN 2020
SKUPINOVÁ OKRUŽNÍ PLAVBA KATAMARÁNEM
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 24
Plavba se koná ve vybraných termínech, začíná vždy v pondělí.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Mahé - St. Anne Marine Park
Po nalodění (cca do 13 hod) se poplavíte
směrem k St. Anne Marine Park. Vychutnejte si
den odpočinku na palubě katamaránu, nebo
vyzkoušejte vodní sporty.

06. den: Ostrov Curieuse nebo Praslin
Dnešní den můžete strávit na ostrově
Curieuse, dále budete pokračovat směrem
na St. Pierre. Přenocování u Anse Volbert
nebo Anse Lazio.

02. den: St. Anne Marine Park - La Digue
Po snídaně máte možnost objevit bohatý
podmořský svět, než budete dále pokračovat na
ostrov Coco. Večer zakotvíte u ostrova La
Digue.

07. den: Praslin - Mahé
Dnes máte čas na odpočinek, šnorchlování,
nebo můžete vyzkoušet jiné vodní sporty. V
odpoledních hodinách následuje návrat do
Mahé.

03. den: Ostrov La Digue
Pronajměte si kolo nebo objevte ostrov při
procházce. Zlatým hřebem ostrova je pláž "
Anse Source D'Argent".

08. den: Mahé
Po snídani následuje vylodění (cca od 05:30
- 08:30).

04. den: Ostrov La Digue - ostrov Praslin
Vaše plavba dále pokračuje na ostrov Cousin.
V přírodní rezervaci Seychel můžete blíže
poznat např. želvy sloní, díky kterým je ostrov
proslulý. Odpoledne se poplavíte dále na ostrov
Praslin. Zde můžete spatřit symbol Seychel Coco de Mer.
05. den: Baie St. Anne - Grande Soeur
Ostrov Grande Soeur je dalším cílem Vaší
plavby.

Dodatečné informace:
Plavba se koná na palubě katamaránu
Mojito 82 s mezinárodní a kreolskou
kuchyní. Katamarán disponuje 12 kajutami.
Minimální věková hranice: 10 let
Posádku lodi tvoří kapitán lodi & steward /
kuchař. Posádka hovoří anglicky. Platba na
palubě lodi probíhá v EUR, kreditní karty
nejsou přijímány.

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

Ubytování v dvoulůžkové kajutě,
Plná penze na palubě katamaránu,
Ložní prádlo, ručníky, osušky,
Místní daně, pojištění,
Vybavení na šnorchlování, kajak a rybaření,
Zákonné pojištění ve znění zákona 159/99
Sb.

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Výlety na ostrově La Digue a půjčení kol,
Přístavní poplatky ve výši 170 € za
osobu, které jsou splatné na místě,
Cestovní a storno pojištění.

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

