Q
Seychely
SEYCHELY
POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD na nekonečně krásné
souostroví Seychely.

Seychely - Mahé - NP Morne

- největší ostrovy Mahé, Praslin a La Dique
- fakultativně čtvrtý ostrov lodí
- koupání na několika plážích všech čtyř ostrovů
- překrásná botanická zahrada, která v sobě ukrývá i ohradu se
želvami karetami obrovskými s možností nakrmit a vyfotit se s nimi
- jeden z nejkrásnějších národních parků světa - Vallée de Mai - na
ostrově Praslin
TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 01.04. - Út 13.04.2021

67.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Dubaje se společností
EMIRATES (AIRBUS A380), zde 2h 20 min na přestup a po
půlnoci pokračování opět s Emirates (Boeing 777) na Seychely.
2. den: Přílet do MAHÉ (Seychely) v 06.45 hod.. Krátký přejezd do
botanické zahrady. Prohlídka nádherné vegetace ale i želv, karet
obrovských. Přejezd na ubytování. Ubytování v hotelu Coral
Strand 4**** na 3 noci se snídaněmi. Koupání a odpočinek.
3. den: Výlet do NP MORNE SEYCHELLES, čajová plantáž a
zpracovna čaje, odpoledne koupání na nádherné pláži Launay.
4. den: Volný den pro relaxaci, koupání na hotelové pláži...
5. den: Přejezd trajektem v 11.30 hod. z Mahé na ostrov
PRASLIN. Zde ubytování v komplexu Berjaya Praslin Beach
Resort 3*** se snídaněmi na 4 noci, který se nachází u krásné
pláže Cote D'Or - Anse Volbert.
6. den: PRASLIN. Prohlídka národního parku Vallée de Mai
(jeden z vrcholů zájezdu) - bohatá vegetace s množstvím
živočichů, vzácný druh palmy, jejíž listy dosahují délky až 14m a
šířky 6m, plody jsou velké až 50cm. Park je zapsán na seznamu
světového dědictví UNESCO. Odpoledne koupání u hotelu.

Seychely - Praslin - Grand Anse Beach

7. den: Výlet na ostrov LA DIGUE - celodenní výlet za
nejkrásnějšími plážemi, koupání, šnorchlování.
8. den: Výlet na severní stranu ostrova Praslin. Koupání na
světoznámé pláži Ansé Lazio, šnorchlování.
9. den: Dopoledne koupání u hotelu, poté přejezd trajektem na
ostrov Mahé, příjezd na zdejší ubytování (3 noci se snídaněmi) luxusní apartmány s venkovním bazénem - The PALM
SEYCHELLES Apartments - blízko Beau Vallon. Koupání,
odpočinek.
10. den: Celodenní výlet kolem ostrova včetně návštěvy výrobny
rumu (ochutnávka) a koupání na 2 nádherných plážích.
11. den: Fakultativně výlet lodí do mořského národního parku
svaté Anny - koupání a šnorchlování na místech s nádhernými
korálovými zahradami.
12. den: Dopoledne volno. Odpoledne přejezd do hlavního města
VICTORIA, prohlídka města, pokračování k letišti. Odlet ve 21:45
hod. přes Dubaj do Prahy.
13. den: V 08.35 hod. ráno odlet z Dunaje do Prahy, přílet v cca
13:00 hod. do Prahy.

Seychely - Praslin - Anse Lazio Beach
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Seychely - Mahé - Beau Vallon

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Mahé - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 3x ubytování se snídaní CORAL STRAND Hotel 4****
- 4x ubytování se snídaní BERJAYA Praslin Beach Resort 3***
- 3x ubytování se snídaní The PALM Seychelles Apartments
- dopravu po ostrovech pronajatými minibusy/vany
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 107,- Kč/den (pojištění léčebných výloh
v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)
- vstupné = cca 50,- USD
- fakultativní výlet lodí do mořského národního parku

Seychely - Praslin - Vallée de Mai

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.8.2020) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.391,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = na vyžádání
Seychely - La Dique

Seychely - Sv. Anna - Marine Park

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

