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Culoare și exotism în Oceanul Indian 
 

 

SEJUR DE LUX ÎN SEYCHELLES 
  
Vă propunem un sejur de neuitat în Seychelles, mai exact în Insula Mahe a arhipelagului, considerată 

“bijuteria Oceanului Indian”, o insulă de smarald “aruncată” în apele turcoaz ale Oceanului Indian, unde veţi 

descoperi un paradis exotic, cu vegetaţie densă, cu plantaţii luxuriante de nucă de cocos, cu peisaje sălbatice, 

cu privelişti superbe care vă vor tăia respiraţia şi cu minunate recife de corali. 

 

Perioada:  07.05 – 14.05.2021 

 
Ziua 1 / 07.05.2021:  Bucureşti – Mahe  

Prezentare la aeroportul Henri Coandă, la ora 21:00 (în fața ghişeului de îmbarcare al companiei Air 

Seychelles). Plecare spre Seychelles, Mahe cu compania Air Seychelles (23:30 / 08:30). După formalitățile 

de frontieră și preluarea bagajelor, întâlnire cu reprezentantul local și transfer pentru cazare la hotelul ales.  

Zilele 2 – 7 / 08.05 – 13.05.2021:  Mahe 

Mic dejun. Zile libere dedicate relaxării pe minunatele plaje din Seychelles, considerate cele mai frumoase 

plaje din lume. Acest paradis tropical este renumit pentru plajele cu nisip alb şi pentru apele turcoaz extrem 

de calme, ideale pentru pasionații de scufundări și snorkeling. Cazare la hotelul ales. 

Ziua 8 / 14.05.2021:  Mahe – Bucureşti  

Mic dejun. Transfer la aeroportul din Mahe pentru plecarea spre Bucureşti cu compania Air Seychelles 

(13:00 / 21:45).   

 

Vă recomandăm următoarele excursii opționale: 

 

Opțional 1: Insulele Praslin și La Digue: În cadrul acestei excursii de o zi veți avea ocazia să descoperiți 

diversitatea insulelor din Arhipelagul Seychelles. Insula Praslin, a doua insulă ca mărime din Seychelles 

oferă vizitatorilor săi priveliști spectaculoase ale liniei de coastă, dar și numeroase peisaje montane. Aici veți 

putea vizita Vallee de Mai, o rezervație naturală aflată pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO ce 

adăpostește numeroase specii endemice de faună și floră, printre care renumitul palmier Coco de Mer dar și 

Papagalul Negru, o specie extrem de rară. Tot aici veți avea ocazia să vizitați și Plaja Anse Lazio, 

considerată a fi una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Ziua va continua în Insula La Digue unde veți 

putea descoperi principala atracție turistică a insulei: ferma tradițională L’Union Estate acolo unde se află o 

fabrică de prelucrare a nucilor de cocos. Turul se va încheia pe frumoasa plajă Grand Anse, cunoscută și sub 

numele de Plaja de Argint, cea mai fotografiată plajă din lume datorită peisajului său unic de granit. 

 

Opțional 2: Excursie în Mahe: O excursie de o zi în care veți putea vizita Insula Mahe, principala insulă a 

arhipelagului Seychelles. Turul va începe din orașul Victoria, capitala insulei Mahe acolo unde veți putea 

vizita cel mai important dar și cel mai fotografiat monument - Turnul cu Ceas. Va urma o vizită ghidată în 
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Grădina Botanică, locul ideal unde veți descoperi numeroase specii de plante și animale endemice, printre 

care faimosul palmier Coco de Mer dar și gigantele țestoase de uscat. După o scurtă vizită la o piața locală și 

un dejun luat la un restaurant creol veți putea vizita cimitirul Bel Air, Parcul Național Morne Seychellois, 

plantațiile de ceai și vanilie și ruinele faimoasei cabane Mission Lodge care au fost vizitate de Regina 

Elisabeta a II-a a Marii Britanii și de către Ducele de Edinburgh în anul 1972. 

 

Opțional 3: Insulele Cousin, Curieuse și St Pierre: O excursie de o zi pentru a descoperi trei dintre cele mai 

vizitate insule - rezervații naturale din Arhipelagul Seychelles. Ziua va începe cu o scurtă oprire în Insula 

Cousin, locul unde poate fi admirată una dintre cele mai rare specii de păsări din Seychelles. A doua oprire 

va fi în Insula Curieuse - veche colonie unde erau exilați cei bolnavi de lepră - renumită pentru muzeul pe 

care îl găzduiește dar și pentru biodiversitatea încântătoare. După un dejun inclus la un restaurant local creol, 

ziua se va încheia în Insula St. Pierre, insulă extrem de apreciată pentru numeroasele locații ideale pentru 

snorkeling. 

 

TARIFE:   

 

Valmer Resort & Spa Hotel 3* 

de la 1639 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Le Domaine de La Reserve Hotel 4*   

de la 1859 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Savoy Seychelles Resort & Spa 5* 

de la 1999 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5* 

de la 2269 EURO / loc în King Garden Villa cu demipensiune 

 

Four Seasons Resort Seychelles 5* 

de la 4499 EURO / loc în Garden View Villa (King Bed) cu mic dejun 

 
NOTĂ: 

Aceste variante de cazare sunt câteva propuneri pe care le-am selectat pentru dumneavoastră. Putem oferi și 

alte variante conform cererii dumneavoastră. 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- zbor intercontinental charter cu compania Air Seychelles pe ruta: Bucureşti – Mahe – București  

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale 

- 1 bagaj de cală și 1 bagaj cabină / persoană 

- transfer aeroport – hotel – aeroport  

- 7 nopţi de cazare în hotel de 5*, 4* sau 3*  

- tipul de masă specificat la fiecare hotel  
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- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- bacşişuri pt. bagajişti 

- catering la bordul aeronavei 

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii locali, tarifele acestora fiind 

informative 

- test PCR obligatoriu 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei, NU se acceptă paşaport temporar 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- 50% din tariful pachetului turistic la înscriere; 50% din tariful pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plecării; 

 Procentul aferent primei plăţi se va calcula în funcţie de momentul înscrierii. Dacă înscrierea intervine cu mai puţin de 30 zile 

înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plată, Tour Operatorul îşi rezervă 

dreptul de a anula rezervarea. 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte  

- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în 

cazul neîntrunirii grupului minim de turişti 

 

CONDIŢII DE ANULARE: 

- 50% din tariful pachetului turistic dacă renunţarea se face din momentul confirmării rezervării şi până la 30 zile înaintea plecării 

- 100% din tariful pachetului turistic dacă renunţarea se face cu mai puţin de 30 de zile înaintea plecării 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE: 

1. Destinația este deschisă pentru turiștii români în baza prezentării unui test RT-PCR COVID-19 negativ, recoltat cu 

maxim 48 ore înainte de îmbarcare (https://www.mae.ro/travel-conditions/12441)   

2. Toți pasagerii de la bord vor prezenta un test PCR negativ, astfel se va elimina riscul de infectare cu COVID-19 în timpul 

zborului 

 

OBSERVAŢII:  

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie  

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 
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- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 

securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă 

să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor 

cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 

certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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