SEYCHELLES: CREUER BOUTIQUE
Sortides setmanals de juny a desembre

Viatge de 8 dies
Gràcies al seu clima,
Seychelles és el destí
perfecte per als creuers tant
d'estiu com hivern. Podràs
descobrir aquest paradís en
un megaiot i experimentar
un viatge únic a Seychelles.
Exploraràs l'extraordinària
fauna i flora i tindràs
l'oportunitat de submergir-se
en un món submarí
impressionant, caminar a
través de selves tropicals i
descobrir platges
paradisíaques.
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QUÈ T’OFEREIX UN CREUER BOUTIQUE?

•
•

•

•

•

•

Cabines exteriors amb vistes directes a les meravelles naturals i
arquitectòniques dels ports que es visiten.
Possibilitat de portar-nos fins al cor de recòndites badies, ports
esportius privats i altres instal·lacions on els grans vaixells no poden
arribar. Sortir i accedir al vaixell pel nostre propi peu, oblidant les grans
terminals de creuer i les infinites cues, no té preu.
Nedar en aigua cristal·lines a alta mar. El capità fondejarà al cor de
platges verges i coves que no oblidareu, on podreu bussejar
directament des del vaixell, ja que totes les embarcacions disposen de
plataformes de bany a la popa, ideals per a banyar-se, fer snorkel, o fins i
tot caiac.
El tracte personalitzat que facilita el fet de ser pocs passatgers, se li
suma una tripulació propera, càlida i discreta que s'esforçarà per a
anticipar-se a qualsevol desig o necessitat que tingueu. Aquest servei
genuí, familiar i hospitalari és potser el millor actiu de Variety, i el
podreu comprovar des del mateix moment de l’embarcament.
Com a companyia grega, a bord de tots els seus vaixells podreu gaudir
de menús exquisits, dissenyats pels seus aclamats xefs, en un entorn
privat. O fins i tot delicioses barbacoes servides a coberta. Descobrireu
una gastronomia de fusió mediterrània, afegint sempre un toc local del
destí que estem visitant als seus plats.
Les excursions des del vaixell estan dissenyades de manera acurada
per connectar amb la història i les tradicions locals, permetent
descobrir la bellesa de cada destí en grups limitats i íntims. Reserves
naturals i llocs Patrimoni de la UNESCO, visites a cellers familiars
privats o degustació de delícies locals són només alguns exemples del
tipus de visites que podreu fer durant el vostre viatge
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ITINERARI

Dia 1. MAHE INTER ISLAND QUAY, VICTORIA – ST ANNE
Embarcament de 15.00 a 16.00h. Després del còctel de benvinguda i les
instruccions sobre seguretat, abandonarem Port Victoria, navegant cap a
la pròxima illa de St. Anne on pararem per a donar-nos un refrescant bany.
Sopar de benvinguda. Nit ancorats prop de St. Anne.
Dia 2. ST ANNE – ILLA CURIEUSE
A primera hora del matí partirem de l'Illa St Anne per a arribar a l'Illa
Curieuse. Aquest matí visitarem aquesta deshabitada illa, antiga colònia de
leprosos i llar de tortugues gegants. La nostra excursió a peu amb un guia
del parc ens portarà a una granja, travessant boscos de manglars. Més tard
tornarem a la platja per a gaudir d'una Barbacoa sota els arbres. A la tarda
podrà gaudir de la platja i d'activitats aquàtiques. Nit ancorats.
Dia 3. ILLA CURIEUSE – ILLA COUSIN – ANSE LAZIO, PRASLIN
Al matí navegarem cap a l'Illa Cousin. Excursió al Santuari dels Ocells, lloc
sota la protecció del Consell Internacional de la preservació d'ocells. Un
quart de milió d'ocells es reprodueix a l'Illa Cousin, que també compta amb
diverses platges d'implantació de tortugues. A la tarda navegació cap a
Anse Lazio, Praslin, una de les platges més boniques del món. Temps lliure
per a gaudir d'esports d'aigua com el busseig. Nit ancorats.
Dia 4. ANSE LAZIO, PRASLIN – ARIDE – ILLA ST PIERRE – BAIE ST ANNE,
PRASLIN
Al matí sortirem cap a Aride. La nostra excursió amb els guies locals li
portarà fins al cim de l'illa per a gaudir d'una vista impressionant. L'illa és la
llar de la gardènia de Wright, que no es troba en cap altre lloc del planeta,
així com ho és de diverses espècies d'ocells, entre elles la pardela de
Audubon o la curruca de les Seychelles. Al migdia navegarem cap a l'Illa St.
Pierre i arribada després de l'esmorzar. Pararem unes 3 hores per a nedar o
practicar tub respirador. Al capvespre navegarem cap a Baie St Anne,
Praslin. Nit en el moll.
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ITINERARI

Dia 5. BAIE ST ANNE, PRASLIN – ILLA FELICITÉ O GRAND SOEUR – LA
DIGUE
Al matí excursió opcional a la Vall de Mai. A la tarda arribarem a l'Illa Felicité
o l'Illa Grand Soeur per a donar-se un bany i practicar tub respirador.
Sortirem cap a la Digue a la tarda. Ancorarem davant del port. Nit en La
Digue.
Dia 6. LA DIGUE – ILLA MOYENNE
Excursió opcional de mig dia en La Digue, l'illa més fotografiada i
pintoresca de les Seychelles. L'excursió ens portarà a Anse Source
d’Argent passant primer per la plantació Unió. Durant el recorregut per
Unió Estigues, visitarem el forn de copra, el molí d'oli de coco tradicional i la
casa colonial de la plantació. A continuació, temps lliure a la platja Anse
Source d’Argent, una de les platges més magnífiques del món, amb les
seves famoses formacions rocoses típiques de les Seychelles.
Seguidament tindrà temps per a trobar el seu perfecte record en La Passe,
el principal llogaret de l'illa, abans de tornar al vaixell. Naveguem a la tarda
cap a l'Illa Moyenne, enfront de Mahe, i arribada a la nit. Nit ancorats.
Dia 7. ILLA MOYENNE – MAHE INTER ISLAND QUAY, VICTORIA
Visita curta guiada al voltant de l'illa i temps per a nedar. Barbacoa a la
platja de l'illa. Aquesta serà l'última oportunitat per a bussejar i nedar. A la
tarda deixarem Moyenne per a navegar cap al port de Victoria de Mahe. A
última hora de la tarda arribarem a Inter Island Quay, Mahe. Sopar del
Capità amb música i ball. Nit a Mahe.
Dia 8. MAHE INTER ISLAND QUAY, VICTORIA
Desembarcament de 9 a 10h.
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SERVEIS

Serveis inclosos:
•Allotjament en cabines dobles o twin (2 llits) amb dutxa/wc privat i aire
condicionat.
•Pensió completa: Esmorzar buffet americà i 2 àpats diaris, incloent un
Còctel de Benvinguda, nit local temàtica, Barbacoa a coberta (si el temps
ho permet) i el Sopar amb el Capità. Cafè de “Melitta”, te i aigua mineral
gratis.
•Ús d'equips de pesca i snorkelling (subjecte a disponibilitat).
•Coordinador del creuer de parla anglesa.
•Excursions a les illes Cousin, Curieuse i Aride amb guies locals.

Serveis no inclosos:
•Serveis avant i post creuer opcionals (consultar)
•Begudes (excepte les esmentades anteriorment).
•Excursions no esmentades com incloses.
•Propines per a la tripulació (11-13 € per passatger per dia).
•Despeses personals dels passatgers
•Wi-Fi (disponible amb càrrec).
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PREUS

En cabina doble

Des de 2.300€*

Taxes portuàries

375€

Paquet vols i trasllats

Des de 1.050€ aprox

Assegurança assistència i anul·lació força major

98€

*Descompte 10% en sortides de maig a octubre.
Requisits
Passaport en vigor amb una vigència mínima de 6 mesos des de la
sortida del país. És necessari presentar una prova PCR negativa a
l’arribada a Seychelles amb una antelació màxima de 72 hores. És
obligatori sol·licitar una autorització sanitària a través del següent
ennlaç https://seychelles.govtas.com/ *** Els requisits poden variar,
consultar sempre en el moment de fer la reserva***
Condicions generals
Per confirmar la reserva del creuer sol·licitem un dipòsit de 300 € per
persona.
60 dies abans s’ha de fer el pagament del 50 % del total de la reserva.
El pagament total s’ha de fer 30 dies abans de la sortida.
Fins a 60 dies abans de la data de sortida hi ha unes despeses
d’anul·lació de 150 € per persona en cabina doble i 180 € cabina
individual), considerat crèdit futur que podrà ser utilitzat en una nova
reserva realitzada dins dels 12 mesos posteriors següents a partir de
la data de navegació inicial i per a qualsevol creuer, i sortida amb
Variety Cruises.
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PREUS

Entre 59 i 30 dies abans de la data de sortida hi ha unes despeses del
50% del total (25% import no reemborsable + 25% considerat crèdit
futur
que
pot
ser
canviat
en
qualsevol sortida de Variety Cruises fins a Desembre de 2022).
A partir de 29 dies abans de la sortida hi ha unes depeses del 100% .
S'autoritzarà el reemborsament complet de la reserva en els següents
casos:
- En el cas que el país de sortida no permeti l'entrada d'unes certes
nacionalitats o imposi quarantenes per als passatgers procedents
d'aquestes nacionalitats o que viatgin a aquest país.
- En el cas que les autoritats de les nacionalitats dels passatgers
imposin quarantenes obligatòries després del seu retorn al país
d'origen.
Per emetre els vols sol·licitem el pagament del 100% del seu import.
Les condicions d’anul·lació i canvis dependran de la companyia aèria.
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