Seszele na pokładzie jachtu

Opis
■
■
■

Cena od: 3900 PLN
Liczba dni: 7 dni
Kraj:
Seszele

Wycieczka na Seszele - cena, koszt, atrakcje
Rejs na Seszelach - czy można wymarzyć sobie bardziej bajeczne wakacje? Przed nami kilka
fascynujących dni, które wypełniać będzie błękit oceanu, widok przepięknych plaż, spotkania z dziką
przyrodą i gościnnymi mieszkańcami.

Seszele to raj dla amatorów wszelkich sportów wodnych: surfingu, wędkarstwa, nurkowania a przede
wszystkim - ŻEGLOWANIA. To najlepszy sposób na zwiedzanie archipelagu, ponieważ okryte zatoczki i
malownicze bezludne wysepki dostępne są tylko od strony wody !

Zapraszamy na rajskie wakacje na pokładzie katamaranu. Są to bardzo prestiżowe jachty - w
porównaniu z jachtami jednokadłubowymi są bardziej stabilne, małe zanurzenie pozwala na
komfortową żeglugę w płytszych rejonach i kotwiczenie w płytkich zatokach niedostepnych dla
zwykłych jachtów.
Bardzo ważną zaletą jest też komfort użytkowania - katamarany są przestronne wewnątrz i na
zewnątrz.
Pomiędzy kadłubami, na dziobie rozciągnięta jest duża siatka - na której może jednocześnie
przebywać kilka osób, chłodząc sie w morskiej bryzie.

Podczas rejsu jacht staje sie naszym domem: na nim nocujemy w dwusosobowych kabinach,
przygotowujemy część posiłków - ponieważ każdy jacht wyposażony jest w niezbędny do gotowania
sprzęt.

Wszystkie nasze rejsy obywają się pod opieką młodych i dynamicznych skiperów z niezbędnymi
uprawnieniami, dużym doświadczeniem i bardzo dobrą znajomością tutejszych akwenów. Od
uczestników nie jest wymagane żadne doświadczenie żeglarskie.

Na jachcie bezpieczeństwo i komfort uczestników to podstawa, dlatego zawsze przed wypłynięciem
skiper szkoli uczestników z zasad bezpieczeństwa na jachcie. Korzystamy również z bezpiecznych,
zadbanych i serwisowanych jachtów, zawsze zaopatrzonych w niezbędny sprzęt ratunkowy.

Charakterystyczna specyfika żeglarskich rejsów morskich zachęca, aby wykorzystywać go
dla budowania zespołów. Żeglarstwo pomaga w lepszym poznaniu siebie i innych członków zespołu
a szkolenia i treningi przygotowywane w trakcie rejsów firmowych wspomagają ten proces. Nikt nie
wie, co to znaczy zgrany i skuteczny zespół tak dobrze, jak żeglarze. Wszyscy mają jeden cel.
Żeglowanie to praca grupowa - zmusza do współpracy, nie znosi indywidualności i podejmowania
nieprzemyślanych decyzji- mogą się skończyć tragicznie w skutkach. Podobnie jest w firmie. Aby
odniosła sukces, wszyscy pracownicy muszą grać w jednej drużynie mając jeden jasno nakreślony cel.

Podczas rejsów dla firm, każdy z załogantów ma przydzielone zadania od których wykonania zależy
dobro pozostałej części zespołu.

- jeżeli zaopatrzeniowiec nie zapewni wyżywienia- wszyscy będą głodni

- jeżeli osoba odpowiedzialna za wodę nie napełni zbiorników przed wyjściem z portu lub nie zdobędzie
wody na wyspie...wszyscy to odczują

- jeżeli wachta pływająca nie będzie pilnowała trasy i dokładnie płynęła wyznaczonym kursem

przegracie

- jeżeli kłopoty Waszego kolegi będą Waszym zmartwieniem i wspólnie pokonacie problem wygracie

- jeżeli cel grupy będzie celem jednostki staniecie się silnym zespołem gotowym by odebrać nagrodę

Wspólne przebywanie na jachcie przez kilka dni, wymusza nowe dla niektórych umiejętności jak
kompromis i wspólne działanie w rozwiązywaniu ciągle powstających problemów i zagadek.
Żeglarstwo jako sport zespołowy, realizowany w specyficznych warunkach morskich, pozwala na
szybkie przełamanie biurowych barier oraz integrację zespołu poprzez wspólną pracę na jachcie.
Dobra praktyka morska promuje i kształtuje takie cechy jak: umiejętność współpracy i organizacji,
komunikacji i kierowania zespołem, otwartość i szybkość działania, zaufania i polegania na sobie. A
więc te, które są niezbędne również w działalności biznesowej.

OGÓLNE INFORMACJE O KRAJU:

położenie: Seszele - państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, ok. 1600km od wybrzeży Afryki,
położone na północny wschód od Madagaskaru. Pobliskie państwa i terytoria zamorskie to Mauritius i
Reunion na południe oraz Malediwy na północny wschód.

stolica: Victoria

powierzchnia: 455 km2

ludność: ok. 87 tys.

waluta: rupia seszelska

język: kreolski seszelski, francuski, angielski

strefa czasowa: UTC +4

religia: katolicyzm

wiza: nie wymagana do 90 dni/ potrzebny paszport

szczepienia: zalecane – błonica, tężec, dur brzuszny, WZW A i B

ambasada: brak polskiej placówki dyplomatycznej, państwo podlega kompetencji terytorialnej
Ambasady RP w Nairobi (Kenia).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii

Kenia, Nairobi, 58 Red hill Road off Limuru Road, 00100 Nairobi

Tel.: + 254 20 712 00 21 Tel.: + 254 20 712 00 20 Tel.: +254 20 712 00 19

Tel. dyżurny: +254 713 816 166 Faks: + 254 20 712 01 06

nairobi.seretary@msz.gov.pl

www.nairobi.msz.gov.pl

Program
Dzień 1

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Lecimy jednymi z najbardziej
luksusowych linii lotniczych na świecie - Emirates Airlines z przesiadką w ich
macierzystym porcie lotniczym - Dubaju.

Dzień 2

Rankiem lądujemy na seszelskim lotnisku Mahé. Udajemy się do położonej o kilka
kilometrów mariny, gdzie czeka na nas nasz katamaran. Po zadomowieniu się na
jachtach wypływamy w stronę wyspy Praslin. Po ok. 4 godzinach płynięcia
docieramy do wyspy. Może ktoś ma ochotę ponurkować?

Dzień 3

Po prawdziwym żeglarskim śniadaniu wyruszamy w głąb wyspy Praslin na
zwiedzanie Parku Vallée de Mai, znajdującego się on na liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Park jest ścisłym rezerwatem palmy kokosowej tzw. Coco de
Mer. Jej nasiona - kokosy - są przeogromne, mogą osiągnąć wagę do 25 kg, ale ich
osobliwość polega na tym, że owoce żeńskie kształtem przypominają dorodne
kobiece pośladki, natomiast owoce męskie są kopią męskiego fallusa. Mieszkańcy
wyspy chętnie powołują się tutaj na legendę, według której to tutaj Ewa miała
kusić Adama. W pustych pniach palm znajdują się sztuczne wylęgarnie drugiego
skarbu Vallée de Mai - papugi Black Parrot.

Dzień 4

Na przyjemnych podmuchach od rufy obieramy kurs na wyspę La Digue. Słynie
ona ze swoich plaż i lasów tropikalnych. Najsłynniejsza plaża Anse Source d'
Argent z charakterystycznymi "porozrzucanymi" na niej skałami granitowymi,
przypominającymi dzieła sztuko nowoczesnej i pochylającymi się nad nimi
palmami, uchodzi za jedną z najpiękniejszych na świcie. Jest najczęściej
fotografowaną, pocztówkową plaża Seszeli. La Digue jest przykładem tego, jak
wyglądały Seszele zanim przybył na nie człowiek. Nie ma tam asfaltowych dróg i
tylko kilka samochodów zakłóca ciszę. Głównym środkiem transportu jest rower
lub wołowy zaprzęg. Niemal cała wyspa otoczona jest rafą koralową, co sprawia,
że przypływające tu promy i łodzie mogą cumować tylko w jednym miejscu zlokalizowano tu jedyny port wyspy.

Dzień 5

Kolejnego dnia przypływamy na wyspę Curieuse. Wzdłuż plaży w zielonkawej,
kryształowej wodzie ciągnie się rafa koralowa. Na plaży z pewnością powita nas
stado ponad 100- letnich żółwi, które są znakiem rozpoznawczym wyspy i
funkcjonuje tu mała stacja badawcza tych zwierząt. Cała wyspa ma powierzchnię
ok. 3 km 2. Ze względu na czerwony kolor ziemi początkowo nosiła nazwę
Czerwonej Wyspy. Nazwa została zmieniona w XVIII w przez Francuzów i tak
zostało do dziś. Ciekawostką jest również fakt, że w XIX wieku było to miejsce
zsyłki dla trędowatych.

Dzień 6

Ten dzień spędzimy na samych przyjemnych czynnościach ! Zrzucamy kotwicę w
jednej z przepięknych zatoczek i cieszymy się tymi rajskimi klimatami. Każdy robi
na co ma ochotę: pływamy, nurkujemy, opalamy się. Amatorzy wędkowania mają
za zadanie upolować świeże ryby na dzisiejszy obiad :) Wieczorem przypływamy
do mariny w Mahé.

Dzień 7

Po śniadaniu w marinie oddajemy jacht. Zapraszamy na spacer po miasteczku
Mahé Na koniec naszej żeglarskiej przygody zapraszamy na pożegnalny obiad w
kreolskiej restauracji. Pełni wrażeń, na podsumowanie tych wspólnych kilku dni,
usiądziemy po raz ostatni w portowej knajpce by skosztować lokalnych
przysmaków. Wieczorem - transfer na lotnisko i wylot do Polski, z przesiadką w
Dubaju.

Galeria

