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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Seychelles
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino às Seychelles, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
2º Dia Mahé / Praslin
Chegada a Mahé e ligação ao voo doméstico para Praslin. Assistência à chegada e transporte ao hotel escolhido. Alojamento.
3º Dia Praslin
Dia livre para desfrutar da praia desta magnifica ilha ou para descobrir o vale de Mai e o famoso coco de mer. Alojamento.
4º Dia Praslin / Felicité Island / La Digue
Após o pequeno-almoço, transporte ao cais e embarque no M/Y Pegasus. De tarde, partida em direção à ilha desabitada de Felicité para mergulho livre ou excursão
opcional de mergulho. À noite, partida em direção a La Digue. Noite a bordo.
5º Dia La Digue / Moyenne Island
Após o pequeno-almoço, excursão opcional de meio dia a La Digue, a comunidade mais fotografada e pitoresca das Seychelles. Passeio através da plantação Union,
até a praia Anse Source d&#39;Argent. Chegada à Fazenda União e passeio pelo forno de copra, tradicional engenho de óleo de coco e casa colonial. Tempo livre
em Anse Source D&#39;Argent, uma das melhores praias do mundo. Oportunidade para contemplar algumas das formações rochosas verdadeiramente únicas de
Seychelles, enquanto desfruta de uma bebida. Tempo para compras de souvenirs em La Passe, a principal vila das ilhas, antes de regressar ao navio. À tarde,
partida em direção à Ilha Moyenne, em frente a Mahe. Chegada à noite a Moyenne e noite a bordo.
6º Dia Moyenne Island / Mahé
Após o pequeno-almoço, pequeno tour pela ilha e tempo livre para nadar. Churrasco na praia da ilha. À tarde, partida da Ilha de Moyenne em direção a Victoria
Harbour, em Mahe. Ao final da tarde, chegada ao Cais Inter Island, Mahe. Jantar do Capitão com música ao vivo e dança. Noite a bordo.
7º Dia Mahé
Após o pequeno-almoço, desembarque e transporte ao hotel escolhido na ilha de Mahé. Resto do dia livre. Alojamento.
8º Dia Mahé
Dia livre para descobrir esta magnífica ilha ou simplesmente relaxar nas suas paradisíacas praias. Alojamento.
9º Dia Seychelles / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento durante 2 noites em Praslin e 2 noites em Mahé no hotel e regime alimentar escolhido
Alojamento a bordo do Iate M/Y Pegasus em regime de Pensão Completa
Uso do equipamento de pesca e snorkelling durante o cruzeiro
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas portuárias
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
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