REJS RAJSKIE SESZELE

Dzień 1 - Mahe Inter Island Quay - St Anne Island
15:00 zaokrętowanie na statku Pegasus. Po koktajlu powitalnym i szkoleniu z zakresu
bezpieczeństwa na statku opuścimy Port Victoria i popłyniemy w kierunku położonej

niedaleko wyspy St Anne na odświeżającą kąpiel. Nocleg na kotwicy w pobliżu wyspy St
Anne. Kolacja powitalna.

Dzień 2 - St Anne Island - Curieuse
Rano opuścimy wyspę St Anne i popłyniemy w kierunku Curieuse. Tego ranka odwiedzimy
bezludną wyspę na której znajduje się kolonia żółwi olbrzymich. W programie jest

wycieczka z przewodnikiem po lesie namorzynowym. Następnie przejdziemy na plażę

gdzie odbędzie się barbecue pod drzewami. Po południu będzie czas żeby delektować się
plażowaniem. Nocleg na kotwicy.

Dzień 3 - Curieuse - Cousin Island - Anse Lazio
Rano wypłynięcie w kierunku wyspy Cousin. Wycieczka do ptasiego raju, który jest pod

kontrolą Bird Life International. Znajduje się tutaj około ćwierć miliona ptaków oraz plaże
na których żyją żółwie. Następnie popłyniemy w kierunku Anse Lazio. Po południu
dotrzemy do plaży Anse Lazio, na wyspie Praslin, która jest uznawana za jedną z

najpiękniejszych plaż na całym świecie. Czas na sporty wodne, snorkeling oraz opcjonalnie
nurkowanie. Nocleg na kotwicy.

Dzień 4 - Anse Lazio – Aride - St Pierre - Baie St Anne, Praslin
Rano wypłynięcie w kierunku Aride. Wycieczka na szczyt wyspy skąd roztacza się

przepiękny widok. Na wyspie znajdują się kwiaty Wright's gardenia, których nie można
znaleźć w żadnym innym miejscu na Ziemi oraz gatunki ptaków takie jak burzyk

równikowy i seszelski śpiewak. W południe wypłyniemy w kierunku wyspy St Pierre
Island. Do St Pierre dotrzemy po lunchu przystanek na snorkeling i pływanie. Przed

zachodem słońca opuścimy St Pierre i popłyniemy w kierunku zatoki Baie St Anne, Praslin.
Cumujemy w porcie. Wieczór kreolski na pokładzie.

Dzień 5 - Baie St Anne, Praslin – Felicite or Grand Soeur – La Digue
Opcjonalnie wycieczka do przepięknie położonego Vallee de Mai – rezerwatu przyrody,

który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO słynnego ze względu na Coco
de Mer (kokos morski). Następnie popłyniemy na Felicite lub Grand Soeur –bezludne
wyspy, które oferują znakomite warunki do snorkeling’u i kąpieli w krystalicznie czystej
wodzie. Wieczorem popłyniemy w kierunku La Digue, gdzie zanocujemy w porcie.

Dzień 6 - La Digue - Moyenne Island
Opcjonalnie wycieczka na La Digue, gdzie mieszka niewielka lokalna społeczność i czas
jakby zatrzymał się w miejscu: nie ma aut, ludzie poruszają się na rowerach i wołach. La

Digue jest najczęściej fotografowaną i najbardziej unikalną wyspą na Seszelach. W trakcie
zobaczymy: Veuve Nature Reserve La Digue, tradycyjny młyn gdzie wyrabia się olej
kokosowy, kolonialną plantacje a także jedną z najbardziej spektakularnych plaż na

świecie: l’ Anse Source d’ Argent, gdzie będzie okazja do kąpieli. Prze wypłynięciem będzie
jeszcze okazja żeby zakupić pamiątki w La Passe. Późnym popołudniem wypłynięcie w
kierunku Moyenne. Nocleg na kotwicy.

Dzień 7 - Moyenne Island – Mahe, Inter Island Quay
Krótka wycieczka po wyspie, a następnie barbecue po którym będzie ostatnia okazja na
nurkowanie i kąpiele. Popołudniu wypłynięcie w kierunku Mahe. Wieczór kapitański na
pokładzie z tańcami i muzyką na żywo. Nocleg w porcie na Mahe.

Dzień 8 - Mahe (Victoria)
Wyokrętowanie między 9:00 - 10:00.

