SEYCHELLES
NOIEMBRIE 2016 – MARTIE 2017

Sejururi exotice
SEYCHELLES
Tarife de la 1.450 euro/persona/sejur 7 nopţi/9 zile
Plecari din Bucureşti in perioada
noiembrie 2016 – martie 2017
Un cocktail perfect de lux, strălucire şi linişte
Fără niciun dubiu, Insulele Seychelles stau în capul listei destinaţiilor exotice cu peste 115 insule toate situate
in Oceanul Indian, la sud de Ecuator. Printre cele mai cunoscute insule din Seychelles sunt: Mahe, La Digue,
Praslin, Silhouette si Desroches. Arhipelagul a fost descoperit la începutul secolului XVI-lea de Vasco da
Gama, dar a ramas nelocuit încă 150 de ani. Numele a fost dat de portughezi şi înseamnă “şapte surori”.
Capitala insulelor Seychelles este Victoria, şi este situată în Mahe cea mai mare insulă din arhipelag, care este
şi port şi aeroport internaţional. Cunoscute pentru viaţa marină şi rezervaţiile naturale, insulele sunt gazda a
peste 2000 de specii de plante, 1000 specii de peşti şi locul în care se întâlneşte cea mai mare populaţie de
ţestoase Aldraba. În insula Praslin se află rezervaţia naturală Valle de Mai ce face parte din patrimoniul
Mondial UNESCO dar şi simbolul insulelor, cocotierul “coco de mer” cu o formă deosebită a fructului.
Limbile oficiale sunt franceza, engleza şi creola.

Clima
Clima în Seychelles este călduroasă, iar fenomenele extreme lipsesc cu desăvârşire. Temperaturile scad
rareori sub 24 C şi la fel de rar cresc peste 32 C, ceea ce înseamnă că insulele pot fi vizitate tot timul anului.
Din mai până în octombrie vremea este călduroasă şi uscată, iar din luna decembrie până în martie vremea
este ceva mai umedă.
Cultura
Insulele Seychelles reprezintă un mixt de culturi şi influenţe: franceze, engleze, africane, indiene, arabe şi
chineze.
Delicii culinare
Cele mai întâlnite ingrediente sunt carnea de miel, peştele, fructele de mare, legumele şi fructele, printre care
papaya, mango, banane, avocado, grapefruit şi ananas. Bucătăria creolă a fost pastrată, dar are numeroase
influenţe englezeşti, franţuzeşti, chinezeşti şi indiene. Printre băuturile ce se regăsesc aici sun calou – vinul de
palmier, şi bacca – un lichior de trestie de zahăr.

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino (Mahe) 4*
standard room, demipensiune
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
1.639 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,
12.03, 19.03
1.887 euro

Bliss Hotel Seychelles (Mahe) 4*
deluxe sea view bungalow, demipensiune
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
2.058 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,
12.03, 19.03
1.999 euro

Constance Ephelia Resort (Mahe) 5*
junior suite, demipensiune
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12

2.512 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,
12.03, 19.03
2.977 euro

Coral Strand Hotel (Mahe) 4*
standard mountain, mic dejun
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
1.514 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,
12.03, 19.03
1.761 euro

Kempinsky Seychelles Resort (Mahe) 5*
hillview room, demipensiune
22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02
2.742 euro
26.02
2.815 euro
05.03, 12.03, 18.03
2.837 euro

Valmer Resort (Mahe) 4*
garden studio, mic dejun
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
1.450 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,

12.03, 19.03
1.698 euro

Acajou Beach Resort (Praslin) 4*
standard room, demipensiune
15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
2.124 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03,
12.03, 19.03
2.372 euro

Coco de Mer & Black Parrot Suites (Praslin) 4*
standard room, demipensiune
15.11,
1.985 euro
22.11, 29.11, 06.12, 13.12
1.970 euro
15.01, 22.01
2.218 euro
29.01
2.227 euro
05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03
2.239 euro

The Oasis Hotel, Restaurant& Spa (Praslin) 3*
standard room, mic dejun

15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12
1.675 euro
15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02,
05.03, 12.03, 19.03
1.923 euro

Servicii incluse







bilet de avion compania Turkish Airlines,
Bucuresti – Istanbul – Mahe - Istanbul – Bucuresti
transfer aeroport – hotel – aeroport
9 zile/7 nopti cazare hotel de 4* - 5*
regim masa in functie de hotelul ales
asistenta turistica in limba engleza pe toata
perioada sejurului
catering la bord

Nu sunt incluse






serviciile de masa si bauturile care nu sunt incluse in
program
excursii optionale;
asigurare medicala de calatorie si storno (nu sunt
obligatorii dar agentia va recomanda sa le incheiati)
alte cheltuieli personale

Orar de zbor informativ
TK 1046 Bucuresti – Istanbul 21:55 – 23:35
TK 0748 Istanbul – Mahe (Seychelles) 01:05 – 10:55
TK 0749 Mahe (Seychelles) – Istanbul 12:25 – 18:10
TK 1041 Istanbul - Bucuresti 00:20 – 01:35
*Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa verificati orele corecte de zbor in
momentul efectuarii rezervarii si inaintea plecarii

Informatii utile:









Pentru calatoria in Seychelles nu este nevoie de viza
Moneda locala sunt Rupiile, 14 rupii SCR= 1 dolar american.
Soarele din Seychelles este foarte puternic, motiv pentru care este recomandata folosirea unei creme cu factor de
protectie ridicat.
Insulele sunt locuri sigure, unde infractionalitatea este redusa, dar trebuie totusi sa va luati masuri de precautie.
Cele mai multe dintre hoteluri accepta cartile de credit si dolarii americani, deci nu trebuie sa schimbati sume mari
de bani.
Cel mai bine ar fi sa schimbati banii la aeroport, banca sau receptia hotelurilor.
Tarifele de rooming sunt destul de mari, ar fi deci de preferat sa folositi o cartela telefonica locala.
Insulele Seychelles sunt binecuvantate cu un climat tropical, motiv pentru care se pot vizita tot timpul anului. Totusi
exista perioade mai bunele decat altele, in functie de activitatile pe care le doriti. Spre exemplu perioadele cele mai
bune pentru privitul pasarilor sunt in aprilie, mai-septembrie si octombrie; pentru scufundari din martie pana in mai
si septembrie – noiembrie, iar snorkeling si croaziere tot anul.

Documente necesare pentru calatorie:



pasaport valabil min. 6 luni de la data inceperii calatoriei;
persoanele cu varste sub 18 ani care calatoresc neinsotiti de parinti, dar insotiti de un adult au nevoie de
imputernicirea notariala in limba engleza si certificat de nastere;

Posibilităţi de petrecere a timpului liber:


Vizita insulelor Praslin si La Digue. Insula Praslin iniţial cunoascutaă ca L’Ile de Palme” a fost descoperită de
navigatorii franceZi, numită astfel după numele ducelui de Praslin. Astăzi insula face parte din patrimoniul
UNESCO şi adăposteşte celbrul coctier de apă şi papagalul negru. Insula Digue se află la doar jumătate de oră de
Praslin şi poartă numele primei bărci care a ajuns în zonă. Insula La Digue este recunoascută pentru plajele cu
nisip fin şi alb, cocotieri, dar şi vestigii din vremuri coloniale, între plantaţii de cocos şi vanilie.



Vizita Insulei Mahe. Insula Mahe este cea mai mare a arhipelagului, şi acoperă 90% din totalul populaţiei,
reflectând diversitatea şi multiculturalismul local cu descendenţi africani, indieni, chinezi şi colonizatori europeni.
Explorarea insulei începe cu grădina de mirodenii “Jardin du Roi”, urmat de satul de meserii “Domaine de Val des
Pres” şi de Gradina Botanică. Cu ocazia acestui periplu puteţi descoperi cea mai mică capitală din lume – Victoria.



Printre altele, mai puteţi experimenta croazierele cu prânz la bordul bărcii sau incursiunii active, combinaţii de
treking şi biking



Vizita Insulei Cousin , cea mai mică insulă de granit, cu cel mai înalt punct de observaţie la 58 de metri deasupra
mării. Se află la 40 de kilometri de de Mahe. În 1975 locul a devenit protejat de de guvern.

Conditii de plata si penalizari:





50% din valoarea pachetului se va achita in momentul rezervarii;
Diferenta de 50% din valoarea pachetului se va achita cu 21 zile inainte de data de plecare;
Penalizare 50% pentru anulari efectute din momentul rezervarii pana la 21 zile inainte de data calatoriei
Penalizare 100% pentru anulari efectuate cu mai putin de 21 zile inainte de data plecarii.

Precizari:


Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau
straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in
vigoare;



Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc,
nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;



Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru Maldive, acordata de Ministerul Turismului din
Seychelles;



Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la locul destinatiei, agentia noastra nefiind implicata
in organizarea sau buna desfasurare a acestora;



Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care
acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana
transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.



Minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult
insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul carei insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la
frontiera. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;



In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor (carora le revine
raspunderea pentru situatia creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, agentia partenera din este obligata sa
ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o
categorie superioara fara sa modifice pretul.



Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;



Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele
de zbor. Prin urmare, agentia, nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea
inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform
regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente
acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania
aviatica.



In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia,
compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU 2027/97 si
amendamentului 889/02.



Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de
a instiinta turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii. Turistul poate opta fie pentru acceptarea la
acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea
unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea
integrala a sumelor achitate.

* Oferta se supune celorlalte conditii de comercializare a pachetelor turistice

