SEYCHELLE SZIGETEKI ÉLMÉNYVITORLÁZÁS | 2020. OKTÓBER 24-31.
2020. októberében a Seychelle-szigetekre, a világ egyik utolsó Édenkertjébe kalauzoljuk el
élményvitorlázóinkat. A szigetcsoportot 115
sziget alkotja, partjait az Indiai-óceán mossa.
A
Seychelle-szigetek
egy
részét
korallzátonyok,
másik
részét
pedig
gránitszigetek alkotják.
Seychelles nemzeti parkjai a szinte érintetlen
vad,
tropikus
környezetet
őrzik,
amit
kókuszpálmák, vad illatos kérgű, tropikus fák
százai
tesznek
vadregényessé,
dzsungelszerűvé.
Mahé strandjai a világ legszebb strandjai
közé tartoznak, mindenütt pálmafák és
büszke takamaka fák szegélyezik.
Seychellen élnek a világ legnagyobb
teknősei, amelyek lehetnek akár 150 kiló súlyúak és 1 méter magasak, valamint közel 200
évesek is.
A tengerpart közelében az átlaghőmérséklet 26-28 Celsius fok, az óceáné pedig 25-28 fok.
A vitorlázás egy eredeti, és különleges módja a seychellei vakációnak, mely a szárazföldről
csak nehezen, vagy egyáltalán nem megközelíthető öblöket, és rejtett partszakaszokat is
elérhetővé teszi a kíváncsi utazók számára.
Kiváló horgonyzási lehetőségekkel, rövid, könnyen vitorlázható távolságokkal, valamint a
majdnem egész évben nyugodt tengerrel, a Seychelle-szigetek valódi vitorlás paradicsom.
Élmény: A szigetcsoport maga a paradicsom, fehér homokos strandjaival, korallzátonyaival,
gyönyörű tájaival, víz alatti életével, ámulatba ejti az itt vitorlázókat.
Kaland: Az idilli szigetek meghódítása szamárháton, bicajjal vagy gyalogosan. Sznorkelezés
óriás halakkal és rájákkal, a világ egyik legszebb korallzátonyán. Teknős „lovaglás, őserdő túra
vízesésben fürdőzéssel.
Kihívás: Vitorlással elérni a legszebb partokat, megtalálni a legfinomabb ételt kínáló
éttermeket, szolgálatunkba állítani az elemeket, a 80%-os páratartalmat, és akár szakadó
trópusi esőben is repülni a szelek szárnyán és a hullámok hátán.
UTAZÁS: Egyénileg

HAJÓZÁS / TERVEZETT ÚTVONAL: 2020. október 24-31. (8 nap/7 éj)
PRASLIN- A KÓKUSZPÁLMÁK HAZÁJA
A Vallée de Mai természeti rezervátum Praslinon az
UNESCO
Világörökség
listáján
szerepel.
Pálmaerdejében él a Coco de Mer pálmafaj, amely
csak ezen a szigeten honos. A rezervátum jó néhány
ritka állatfajnak is otthont ad, köztük a Seychelle-i
fekete papagájnak. A Praslinon található világ egyik
legszebb strandja, Anse Lazio. Nem védi korallzátony,
hanem hatalmas sziklák közé ékelődve bújik meg a
pálmafák árnyékában a világos homokkal borított
paradicsomi tengerparti szakasz
LA DIGUE- A NYUGALOM SZIGETE
Aki egy olyan helyet keres, ahol megáll az idő, csak
napfény és tenger létezik, és minden ráér holnapig,
az jó helyen jár. Igazi eldugott világ kis forgalommal,
szép természeti környezettel kétezer, nagyon
barátságos helyi lakossal. Kerékpárral minden sarka
elérhető. A sziget hivatalos tömegközlekedési eszköze
a szekér. A kicsiny sziget aktív pihenést és sok
látnivalót nyújt. Délkeleti öblében hullámlovaglásra
alkalmas a strand. Skanzenjében kókuszolajfeldolgozó üzem, hajóépítő műhely, régi temető,
fahéj és vanília ültetvény látható. Az Emmanuelle
filmbeli kreol ház is ezen a szigeten áll, és látogatható. Különleges állatok, mint pl. a kínai
bölömbika, zebrapinty, fekete papagáj élnek itt. A flórája sem kevésbé gazdag, orchideákat,
vaníliát, indiai mandulát és takamaka fákat látni La Digue-en.. Leglátogatottabb és egyben
a világon legtöbbet fotózott strandja, az Anse Source d’Argent. De itt strandolhatunk a
Bacardi Beachen is
CURIEUSE- AZ ÓRIÁSTEKNŐSÖK SZIGETE
A sziget korabeli neve Ile Rouge, amit a Seychelleszigetekre egyébként is jellemző vörös talaj miatt
kapott. Mostani nevét az 1768-as Seychelle-i
expedíció flottájának egyik hajója után kapta. Praslin
észak-nyugati
szomszédságában
terül
el,
és
valamikor a Seychelle-szigetek lepratelepeként
működött. A sziget akkori doktorának az Anse St.
Joseph partra épült háza ma már múzeum, és
érdekes turista látványosság az idelátogatóknak. A
Curieuse Tengeri Nemzeti Park gondozásában álló
területen óriásteknősöket nevelnek, de fontos
fészkelő helye a cserepes teknősöknek is. Praslin mellett Curieuse az egyetlen Seychelle-i
sziget, ahol a Coco De Mer szabadon nő, de fellelhető itt még 6 különböző féle mangrove
faj, és egy, csak itt honos szőlőfajta is.

SILHOUETTE- ÉLŐ TERMÉSZETI MÚZEUM
A sziget sokáig a Dauban család tulajdonában állt,
akik állítólag annak idején egy hegedűért cserélték el
afrikai tulajdonosától. A szigeten a mai napig áll, és
látványosságként szolgál a korabeli családi kúria, és a
Dauban mauzóleum.
2010 augusztusában, a Silhouette Nemzeti Park
megalapításával a sziget 93%-át védett területté
nyilvánították.
Mahe
után
ez
a
második
legmagasabb sziget, a 731 méterre emelkedő
hegycsúcsát gyakran felhő fedi. Az élő természeti
múzeumként működő, mesés szépségű Silhouette
ideális hely a kirándulni vágyóknak.
Hodoul, a hírhedt Seychelle-szigeteki kalóz az itt elrejtett kincsével várja az idelátogatókat.

CERF- A STE.ANNE NEMZETI PARK SZIGETE
Nevét Ste Anne szigettel egy időben kapta,
Morphey kapitány fregattja, „Cerf” után. A szintén
Ste. Anne Nemzeti Parkban lévő sziget, a Seychelleszigetek népszerű piknik célpontja, mivel remek
snorkelező helyeket kínál.
A buja kókuszpálmaligetek arról árulkodnak, hogy
hajdanán a Seychelle-szigetek egyik virágzó
kopratermelő központja volt. A 116 hektáros
területen számos óriás teknős és a Seychelles-en
egyébként
is
gyakori
„flying
fox”,
azaz
gyümölcsdenevér osztozik.
Cerf az egyetlen álladó lakossággal rendelkező sziget a nemzeti parkban, ahonnan naponta
teszik meg a 4 km-es távot a közeli Mahe szigeten dolgozók.

MAHÉ- A SEYCHELLE-SZIGETEK FŐSZIGETE
A mindössze 28 km hosszú és 8 km széles, mégis az
összes közül a legnagyobb sziget Mahe, ő a.
Seychelle főszigete. Mahe szigeten található a világ
legkisebb fővárosa Victoria. Fő utcájában
összpontosul Seychellesminden intézménye: Történeti
Múzeum,(itt találjuk a 1517-ben rajzolt Seychelleszigeteki térképet) Természettudományi Múzeum,
Városháza, Parlament, Katedrális, a hagyományos
kreol építészet XIX. századi remekei. A kicsinyített
londoni Big Ben, a Lorloz óratorony viszont 100 éve
változatlan. A körforgalom közepén áll az angol
királynő, Viktória emlékére. Érdemes még meglátogatnunk a városi piacot, a 170 éves épület
szombat reggelente pezseg az árusoktól. Az 1979-ben létrehozott Morne Seychellois a
legnagyobb nemzeti park az országban, mintegy 3045 hektárt, Mahe 20%-át lefedi. A
közvetlenül tengerszintről közel ezer méterig felszökő meredek hegycsúcsok csodálatos
túraútvonalaknak adnak otthont.

KABIN CHARTERES HAJÓ EGYÉNI RÉSZTVEVŐKNEK
Lagoon 450S, 2016-os, 4+2 kabinos, 8+2 fős, 4 fürdős hajó

TOVÁBBI HAJÓK ZÁRT CSOPORTOKNAK
Lagoon 40, 2018-as, 4+2 kabinos, 8+2 fős, 4 fürdős hajó
Ár: 5180 Euró/ hajó/hét ( ár tartalmazza takarítást, külmotort, ágyneműt, vízhasználatot, illetékeket)

Bali 4.3, 2019-es, 4+1 kabinos, 8+1 fős, 4 fürdős hajó
Ár: 6200 Euró/ hajó/ hét ( ár tartalmazza takarítást, külmotort, ágyneműt, vízhasználatot, illetékeket)

HOTEL TIPP
Hotel:

Mahé | Hotel Le Meridien Fischerman****

Elhelyezés:

2 ágyas superior szoba

Ellátás:

reggeli / félpanzió felár ellenében kérhető /

Hotel szolgáltatásai:

medence, napozóterasz, sznorkel felszerelés, kenu, kivilágított
teniszpálya, búvárkodás és mélytengeri horgászat a közelben,
Spa, 2 étterem, 2 bár

Program lehetőségek:

sziget túra, Victoria városlátogatás.
vizes programok: búvárkodás, big fishing, tengeri kajakozás.
szárazabb programok: Koktélozás a Bacardi Beachen,
óriásteknős simogatás jeep-túra, tea és kakaó ültetvény bejárás,
tenisz, strand röplabda, strandfoci. Pihenős programok:
medence és fehér homokos strandolás

Részvételi díj:

365 Euró/ szoba/ éj reggelivel

RÉSZVÉTELI DÍJ
Egyéni jelentkezés esetén: 995 Euró /fő*
*az ár a Lagoon 450S hajóra érvényes
Zárt csoportok részére: amennyiben Ön már megszokott baráti társaságával szeretne, külön hajóval
utazni, kérjük az árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot!
A részvételi díj tartalmazza:
Hajó bérleti díját, takarítást, külmotort, kaucióbiztosítást, magyar nyelvű asszisztenciát
Az ár nem tartalmazza:
kikötői díjakat, ellátást, üzemenyagot, reptéri transzfereket
Jelentkezés módja:
1.részlet befizetésével március 2-ig, a részvételi díj 50%-nak befizetésével
Biztosítás: utas-, poggyász- és balesetbiztosítás megkötése javasolt, ajánlatot kérjen irodánktól,
vagy kösse meg honlapunkon keresztül
A rendezvény minimum 8 fő résztvevő esetén kerül megrendezésre.
Információ és jelentkezés irodánkban: +361/240-0562 | +3670/389-5036 | +3670/389-4573
|info@primayacht.hu

