Seychelles ”Bijuteria Oceanului Indian”, în topul celor mai exotice destinații din lume, oferă
plaje impecabile şi deloc aglomerate, câteva dintre ele fiind încadrate de stânci de granit milenar,
lustruite de vânt și sculptate de mare, nisipuri fine, ape turcoaz şi oportunităţi grozave pentru
înot, snorkeling, scufundări, pescuit sau pur şi simplu relaxare. Palmierii, fructele exotice, apa
clară, grădinile tropicale împodobesc aceste insule de o frumusețe deosebită.

Explozia de verde și albastru care îți încântă privirea de cum ajungi în Seychelles îmbină mai
multe nuanțe decât îți poți imagina și face ca aceste insule să fie unele dintre cele mai frumoase
de pe pământ, fiind denumite și bijuteriile Oceanului Indian. Nisipurile cu nuanțe roz ale plajei
Anse Source d’Argent strălucesc asemenea unor mici stele, în timp ce apa turcoaz este liniștită,
fiind protejată de un recif.

Cazare: Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3/4*, cu servicii mic dejun,
este situat lăngă plaja Beau Vallon, cea mai populară plajă de pe insula Mahe, la aproximativ 5
kilometri de Victoria, capitala insulei și la 15 km de Aeroportul Internațional Seychelles. După o zi
de explorat animatul oraș, oaspeții se pot destinde la piscina exterioară a hotelului. Pe lângă
restaurantul principal, complexul mai deține și un restaurant cu specific asiatic, precum și o
pizzerie.

Cei cu un stil de viață activ pot închiria echipamente pentru practicarea sporturilor acvatice, se
pot antrena la sala de fitness ori se pot juca tenis alaturi de familie. Serviciul de internet wireless
este disponibil atât în camere, cât și în zonele publice și este oferit fără vreun cost adițional, astfel
încât oaspeții pot comunica cu ușurință cu cei dragi.

În fiecare zi este oferit un serviciu gratuit de transfer în orașul Victoria, cu excepția zilelor de
duminică. În incinta resortului se află un un centru de scufundări PADI de 5 stele.

Scufundări:
În Seychelles, scufundările nu sunt niciodată aglomerate de
scafandri, ci de pești! Locurile de scufundări sunt diverse, cu
recife de corali frumoase, mai multe epave, dar și faimoasele roci
de granit sculptate sub apă care oferă un peisaj unic și o
diversificată viață marină. Insulele sunt situate în mijlocul
Oceanului Indian, iar întâlnirile cu animalele marine mari:
țestoase, pisici de mare sau rechini de recif sunt garantate la
toate locurile de scufundări. Temperatura medie a aerului: 29°C,
temperatura medie a apei: 28°C, vizibilitatea medie a apei: 30m.
Program de scufundări
Ziua 1:
L'ilot rock (2) Bolovani de granit cu corali moi și duri,
Granulele și bolovanii de granit, protejează o populație rezidentă de pești de
recif și nevertebrate, cu bancuri de bibani galbeni, Big Eyes Jack Fish,
Barracuda, Stingrays și Reef Sharks. Adâncimea max. 30m.

Sunset rocks (4) Recif de granit cu formațiuni de corali duri,
există un canal central larg care duce spre țărm, care găzduiește o varietate de
pești de recif. Loc preferat de hranire pentru Bump Head Parrot Fish.
Adâncimea max. 15m.

Ziua 2:
Horseshoe rocks (14) Recif de granit cu formațiuni de corali
duri, un mare masiv de granit, la câteva sute de metri distanță de coastă, cu

formațiuni înfipte. Loc bun pentru Moray Eagles, Hawksbill Turtles și StingRays. Pot fi găsite și caracatițe la baza pereților de granit. Adâncime max.12m.

Whale rock (15) Recif de granit cu formațiuni de corali duri,
o scufundare într-o zonă de arcuri și coridoare de bolovani de granit mari. Pot
fi găsite Moray Eels, Hawksbill Turtles și Sting-Rays. Adâncimea max. 15m.

Itinerar:



Dus: 21 februarie: Viena – Mahe: 1910 – 1535 (1725h)
Întors: 01 martie: Mahe - Viena: 1800 – 0515 (1415h)

Preţul acestei excursii este 1380 Euro cu toate taxele de aeroport incluse
• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au încă 4% reducere din acest preţ
• copiii cazaţi în camera părinţilor într-un pat suplimentar au reducere
• oferta poate fi modificată în funcţie de prețul biletul de avion
Preţul include:
 Transporturile de avion;
Viena - Mahe - retur
 Cazare în camere duble; 7 nopţi la
Berjaya Beau Vallon Bay Resort &
Casino 3/4* cu servicii mic dejun
 Ghid specializat în scufundări
 Tricou personalizat

Preţul nu include:
 Asigurare medicală pe perioada excursiei
 Toate transferurile la şi de la aeropoarte;
transfer Oradea-Viena-retur - 360 Lei
 La cerere: cazare la nivel superior, servicii
demipensiune – 247 euro/sejur/pers
 Programul de scufundări şi închiriere
echipament de scufundări
 Programele opţionale

Sper că v-am trezit interesul prin citirea acestui program de călătorie, purtându-vă în locurile
minunate unde tot timpul soarele străluceşte.
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 19 ianuarie prin:
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746.
După această dată, acest preţ nu mai este garantat (în funcţie de biletul de avion)
Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări
Te aştept la bordul NAUTILUS

