Mega Yat Pegasus ile SEYŞELLER
Türk Hava Yolları ile Cuma günleri hareket / 8 gece
Variety Cruises
Seyşelleri keşfetmenin en iyi yolu; butik Cruiselardir. Bu bozulmamış
cennetle kusursuz bir uyum içinde adadan adaya geçecek ve duyularınıza
hitap edecek bu adaları ziyaret edeceksiniz. Bulunduğunuz her yerde
şaşırtıcı bir hayvan ve bitki varlığı göreceksiniz, şnorkelle veya tüplü dalış
yaparak hayret verici sualtı dünyasını izleme imkanı bulacaksınız Benzersiz
vahşi yaşamın hüküm sürdüğü yüzyıllık yağmur ormanları içinde yürüyecek,
eşine nadir rastlanan siyah papağanları, dünyanın ünlü Coco de Mer palmiye
ağaçlarını ya da dev kara kaplumbağalarını izleme fırsatı bulacaksınız.

Mega Yat Pegasus
Katamaran gövde tipine sahip Pegasus, 2012 kışında tamamen yeniden
donatılmış olup, rahat ve hoş bir ortamda 44 misafir ağırlayabilmektedir.
Rahat güverte oturma gruplarıyla donatılmış, 2,550 f2/ 240 metrekarelik,
üzerinde rahatlıkla gezip dolaşabileceğiniz açık güvertemizde büyüleyici
deniz manzarasının keyfini çıkarabilir ya da açık havada lezzetli yemeğinizi
yiyebilirsiniz. Şık bir şekilde tasarlanan salon kısmında arkadaşlarınızla
dinlenebilecek, zengin kütüphanesinde vakit geçirebilecek ve zarif ve ferah
restoran alanında da okyanus manzaralı yemeğinizin keyfini çıkaracaksınız.
Pegasus’un kıç kısmında bulunan platform, hava ve demirleme koşulları izin
verdiği ölçüde yüzmenize olanak sağlamaktadır.

Butik Cruise Deneyimi
Gemideki yaşam alanları, kapalı/açık salon ve Üst Güvertedeki Amerikan
Bar’dan oluşmaktadır. Bitişikte bulunan yemek salonu, ziyaret edilen
limanların mükemmel manzarasını izlemenize olanak sağlayacak şekilde
geniş pencerelerle donatılmıştır. Bütün misafirlerin aynı anda yemek
yemelerine olanak sağlamakta olup, daima içinde bazı yerel tatların da
olduğu yüksek standartlarda bir mutfak sunmaktadır. Bir seçenek olarak açık
havada kahvaltı ya da akşam yemeği imkanı da bulunmaktadır. Geniş
Güneşlenme güvertesi, güneşin tadını çıkarmak, iyi bir kitap okumak veya
sadece manzarayı izlemek için idealdir. Gemideki hizmetleriniz, Kaptan ve
deneyimli deniz ve otel personeli ekibi tarafından karşılanmaktadır. Bu
hizmetler, ihtiyaçlarınıza uygun olarak özenli bir ve göze çarpmayacak
şekilde yerine getirilecek olup, önceliğimiz daima yolcularımızın güvenliği ve
rahatı olacaktır. Aynı zamanda Alt Güverte üzerine dinlenmeniz için bir mini
Zen Spa eklemiş bulunuyoruz, ancak Üst Güvertede de Masaj hizmeti
verilebilmektedir.

Kabinler
PEGASUS’ın 21 kabini, Güneşlenme Güvertesinde (3 kabin), Üst Güvertede
(2 kabin) ve Ana Güvertede (16 Kabin) olacak şekilde konuşlandırılmıştır.
Tüm kabinlerde duşlu banyo, TV/VCR ünitesi, müzik kanalları, saç kurutma
makinası, ayrı olarak kontrol edilen klima ve kasa bulunmaktadır. Kabinler,
geniş ve rahat olup yumuşak renkli kumaşlar kullanılarak dekore edilmiştir. 2
Kabinde 3 yatak olup, diğer kabinlerde çift yatak ya da çift kişilik yataklar
kullanılmış olup ve tüm kabinler büyük pencerelerle donatılmıştır.

PROGRAM:
1.Gün / Cuma
İstanbul – Seyşeller
İstanbul Atatürk Havaalanında Perşembe’yi Cuma gününe bağlayan gece 23:45’de buluşma. Bilet bagaj ve pasaport
işlemlerini takiben saat 01:40’da Türk Hava Yolları’nın direkt seferi ile Seyşeller’e hareket ve yerel saat ile saat 10:55’de
varış. Özel araç ile 5 yıldızlı otelimize transfer ve yarım pansiyon konaklama. Geceleme otelde.
2.Gün / Cumartesi
Mahe Island & St.Anne
Sabah kahvaltısını takiben otelimizden ayrılıyoruz ve kısa bir transferrin ardından Variety Pegasus’a ulaşıyoruz.. Karşılama
Kokteyli ve Güvenlik tatbikatının ardından, Victoria Limanından ayrılıyoruz ve gemiyi demirleyip yüzmek için St. Anne
yakınlarına seyre başlıyoruz. Geceyi St. Anne yakınlarında demirde geçiriyoruz. Karşılama Yemeği.
3.Gün / Pazar
Anne & Curieuse
Curieuse ‘ye gitmek üzere sabah erkenden St. Anne Adası’ndan ayrılıyoruz. Bu sabah, bir zamanların cüzzam hastanesi ve
dev kaplumbağaların yuvası olan ıssız adayı ziyaret ediyoruz. Bir park rehberiyle gerçekleştireceğimiz yürüyüş turumuz
mangrov ormanlarının arasından geçerek bizi bir çiftliğe götürüyor. Daha sonra, ağaçların altında barbekü yapmak için
kumsala geri dönüyoruz. Öğleden sonra kumsalın ve deniz etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Geceyi gemimiz demirlemiş
halde geçiriyoruz.
4.Gün / Pazartesi
Curieuse & Cousin Island & Anse Lazio, Praslin
Sabah, Cousin Adasına doğru yola çıkıyoruz. İsteğe bağlı olarak, Uluslararası Kuş Hayatı koruması altındaki Kuş Koruma
Alanı turumuza katılıyoruz. Aynı zamanda kaplumbağaların yumurtladıkları birkaç kumsalı olan Cousin adasında çeyrek
milyon kuş yavruluyor. Öğleden sonra, dünyanın en güzel kumsallarından biri olan Praslin, Anse Lazio’ya doğru yola
çıkıyoruz. Su sporları, şnorkel veya isteğe bağlı olarak tüplü dalış etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Geceyi gemimiz demirlemiş
halde geçiriyoruz.
5.Gün / Salı
Anse Lazio & Aride & St.Pierre & Praslin
Sabah, Aride’ye doğru yola çıkıyoruz. İsteğe bağlıyapıalcak olan yürüyüş turu, sizleri adanın muhteşem manzarası için
adanın yukarı kısmına doğru çıkaracaktır. Ada, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan Wright bahçesine ve Audubon
Yelkovan kuşu ve Seyşeller Bülbülüne ev sahipliği yapmaktadır. Öğle itibariyle, St Pierre Adasına doğru yola çıkıyoruz.
Öğlen yemeği sonrasında, St Pierre’e varıyoruz ve 3 saat kadar şnorkel dalışı ve yüzme molası veriyoruz. Gün batımıyla
birlikte, St. Pierre’den Praslin, Baie St. Anne’e doğru yola çıkıyoruz. Geceyi iskelede geçiriyoruz. Creole Gecesi.
6.Gün / Çarşamba
Baie & St.Anne & Felicite & La Digue
Praslin Baie St Anne, Vallee de Mai’ye isteğe bağlı tur gerçekleştiriyoruz. Şnorkelle dalış ve bu ıssız adada yüzmek için
öğleden sonra Felicite’ye varıyoruz. Akşam La Digue doğru yola çıkıyoruz. Akşam La Digue’ye varıyoruz. Limanın önünde
demirliyoruz. Geceyi La Digue’de geçiriyoruz.
7.Gün / Perşembe
La Digue & Moyenne Island
Seyşellerin en çok fotoğraflanan ve topluluğunun olduğu La Digue’de yarım günlük bir tur gerçekleştiriyoruz. İsteğe bağlı
turumuzda otobüsle Veuve Nature Reserve ve Union Plantation’dan geçerek l’ Anse Source d’ Argent kumsalına gidiyoruz.
L’Union Estate’ e varıyoruz ve geleneksel Hindistan cevizi değirmeni ve sömürge döneminden kalma plantasyon evi olan
kurutulmuş Hindistan cevizi fırınını geziyoruz. An se Source D’Argent, dünyanın en büyüleyici kumsallarından biri oma
özeliğine sahiptir. İçkinizi yudumlarken, Seyşellerin gerçekten benzersiz nitelikteki, etkileyici kaya oluşumlarına hayret
edeceksiniz. Gemiye dönmeden önce adaların ana köyü niteliğindeki La Passa’da hediyelik eşya alışverişi zamanı. Akşama
doğru, Mahe’nin tam karşısındaki, Moyenne Adasına doğru yola çıkıyoruz. Gece Moyenne ‘ye varıyoruz. Geceyi, gemimiz
demirlemiş halde geçiriyoruz.
8.Gün / Cuma
Moyenne & Mahe - Istanbul
Adayla ilgili kısa bir rehberlik ve yüzme molası. Adada kumsalda barbekü. Şnorkel dalışı ve yüzme için son fırsatımız.
Öğleden sonra, Mahe Victoria Limanı için Moyenne Adasından ayrılıyoruz ve akşama doğru Mahe Inter Adası Rıhtımına
yanaşıyoruz. Pegasus’tan ayrılış ve havaalanına transfer. Türk Hava Yolları’nın direkt uçuşu ile yerel saat ile 21:00’da
İstanbul’a hareket ve geceleme uçakta.
9.Gün/ Cumartesi
İstanbul
Sabah 04:10’da İstanbul’a varış. HOŞGELDİNİZ.

Uçuş Detayları:
Cuma
Cuma

İstanbul – Seyşeller
Seyşeller – İstanbul

TK 748
TK 749

01:40 (Hareket)
21:00 (Hareket)

10:55 (Varış)
04:10 (Varış)*

2017 Hareket Tarihleri
Haziran
02, 09
Haziran 2017

Temmuz
28 Temmuz
2017

Ağustos
04, 11, 18, 25
Ağustos 2017

Eylül
01, 08, 15
Eylül 2017

Ekim
27
Ekim 2017

Kasım
10, 17, 24
Kasım 2017

Aralık
01, 08, 15
Aralık 2017

ÜCRETLER :

Kabin Kategorisi

İki kişilik kabinde kişi başı

Tek Kişilik Kabin

C Kategori

1590 €

2440 €

B Kategori

1790 €

2740 €

A Kategori

2140 €

3240 €

Kabinde 3.Kişi (Sadece Kat.A)

1390 €

-

07 – 10 Yaş Çocuk (Sadece Kat.A)

1040 €

-

10 – 16 Yaş Çocuk (Sadece Kat.A)

1290 €

-

Liman Vergisi + Sigorta

380 €

380 €

Dahil Olan Hizmetler:
 Mahe’de 1 Gece 5 yıldızlı otelde konaklama
 6 Gece Mega Yat Pegasus’da tam pansiyon konaklama
 Tam pansiyon: Karşılama Kokteyli, Creole Gecesi, hava müsaade ettiği ölçüde Barbekü partisi, ve Kaptanın
Gala Yemeği dahil olmak üzere, Amerikan Büfe kahvaltı ve günlük iki ana yemek.
 Gün içinde ücretsiz filtre kahve, çay ve maden suyu.
 Balık avlama ve şnorkel ekipmanlarının kullanımı.
 Tüm transferler
 İngilizce rehberlik hizmetleri

Dahil Olmayan Hizmetler:










Türk Hava Yolları ile İstanbul – Mahe – İstanbul arası ekonomi sınıf uçuşlar
Liman Vergileri
İçecekler (yukarıda belirtilenler hariç).
Adalardaki kıyı turları ve diğer kara etkinlikleri
Personel bahşişleri
İptal, kaza ve sağlık sigortası
kişisel masraflar
Wi-Fi (ücreti karşılığı bu hizmet verilmektedir)
Yurt dışı çıkış harcı

