LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

SEYCHELY
LEDEN 2020 - PROSINEC 2020
PLAVBA NA PALUBĚ LODI SEA SHELL / SEA PEARL
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 20
Plavba se koná ve vybraných termínech, začíná vždy v sobotu.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Ostrov Mahé - ostrov Praslin
Po nalodění (do cca 12 hod) se vydáte směrem
na ostrov Round Island. Večer zakotvíte u
ostrova Praslin.
02. den: Ostrov Praslin
Poznejte blíže ostrov Praslin, který je známý
především pro své Květinové údolí zvané
„Vallé de Mai“. V tomto deštném pralese
rostou endemické druhy palem.
03. den: Ostrov Praslin - ostrov La Digue
Dalším zlatým hřeben Vaší plavby je ostrov La
Digue se svými žulovými skalními útvary a
snovými plážemi, jako např. pláž „Anse Source
d’Argent“.

06. den: Ostrov Aride - ostrov Curieuse
Ostrov Curieuse je známý pro své želvy sloní.
Večer barbecue na pláži.
07. den: Ostrov Curieuse - ostrov Mahé
Cestou zpět na ostrov Mahé, si uděláte
zastávku na malém ostrůvku Sêche.
08. den: Ostrov Mahé
Vylodění probíhá po snídaní kolem 08:30 hod.
Vaše loď S.V. Sea Shell/Sea Pearl
Osmiveslice s částečně zastíněnou palubou
s možnostmi k sezení, pobytová místnost
s klimatizací, stereem/CD, TV/video,
mezinárodní a kreolská lodní kuchyně (bufet).
Na lodi se nacházejí celkem 3 sprchy a 4 WC
u kajut. Posádka hovoří anglicky a
francouzsky.

04. den: Ostrov La Digue – ostrov Coco
Island:
Dnes navštívíte sesterské ostrovy Grance Souer
a Petite Soeur, jejichž pláže patří k těm
Kajuta s patrovou postelí (cca 6 m2) (3):
nejlepším na světě.
účelně vybavená, s umyvadlem, zrcadlem,
klimatizací a patrovou postelí.
05. den: Ostrov Coco Island – ostrov Aride
Vaše cesta dále pokračuje na ostrov Booby
Dvoulůžková kajuta (cca 7 m2) (5):
Island, dalšímu ráji potápění a šnorchlování.
vybavená stejně jako kajuta s patrovou postelí,
Odpoledne poplujete severně k ostrovu Aride
navíc je zde ještě dvoulůžková postel.
Island.

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

Ubytování v dvoulůžkové kajutě,
Plná penze na palubě katamaránu,
Výlet do Vallée de Mai na ostrově Praslin,
Vybavení na šnorchlování, kajak a rybaření,
Zákonné pojištění ve znění zákona 159/99
Sb.

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Potápění a ponory,
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

