
Navegant per el Paradís 
Seychelles 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

regular: BARCELONA – MAHE – 
BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Trasllats aeroport – port – aeroport. 

•Estada de set nits a bord del iot 

PEGASUS, cabina doble exterior 
categoria escollida amb dutxa/WC privat 
i aire condicionat.  

•Taxes d’embarcament al iot. 

•Règim de pensió completa a bord: 

esmorzar bufet americà i dos àpats 
diaris, incloent cocktail de benvinguda, 
nit local temàtica, barbacoa (si el temps 
ho permet) i sopar del Capità. Cafè de 
“Melitta”, té i aigua mineral gratis durant 
tot el dia. 

•Us d’equips de pesca i snorkelling 

(subjectes a disponibilitat). 

•Coordinador del creuer de parla 

anglesa. 

•Excursions a les illes Cousin, Curieuse i 

Aride amb guies locals. 

•Guia acompanyant de la nostra agència 

amb un mínim de 20 persones. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència i cancel·lació 

de viatge (cia ARAG modalitat 
VACACIONAL A LA CARTA CRUCEROS). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes (excepte les indicades 

anteriorment). 

•Excursions opcionals segons itinerari. 

•Propines per la tripulació (11 a 13 € 

diaris per passatger i dia). 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 28 agost al 6 setembre de 2020 

28 agost BARCELONA - MAHE 
Vol regular amb destí Mahe. Nit a bord. 
 

29 agost MAHE – ILLA ST. ANNE 
Arribada, assistència i trasllat al port Mahe 
Inter Island Quay. Tràmits d’embarcament a 
bord del Iot Pegasus. Cocktail de 
benvinguda. Sortida del Port Victoria 
navegant amb destí l’illa propera de St. Anne 
on pararan per banyar-se. Sopar de 
benvinguda. Nit a bord ancorats prop de St. 
Anne.   
 

30 agost ILLA ST. ANNE – ILLA CURIEUSE 
Pensió completa. Navegació a primera hora 
del matí cap a l’illa Curieuse. Visita d’aquesta 
deshabitada illa, antiga colònia de leprosos i 
llar de tortugues gegants. Excursió a peu 
amb un guia del parc que els portarà a una 
granja, travessant boscos de manglars. 
Tornada a la platja per gaudir d’un dinar 
tipus barbacoa sota els arbres. A la tarda, 
podrà gaudir de la platja i activitats 
aquàtiques. Nit a bord ancorats a l’illa 
Curieuse. 
 

31 agost ILLA CURIEUSE – ILLA COUSIN 
– ANSE LAZIO, PRASLIN 
Pensió completa. Navegació cap a l’illa 
Cousin. Excursió al Santuari de les Aus, lloc 
sota la protecció del Consell Internacional de 
la preservació d’aus. Un quart de milió d’aus 
es reprodueixen a l’illa de Cousin, que també 
compte amb diferents platges on niden les 
tortugues. A la tarda, navegació cap a Anse 
Lazio, Praslin, una de les platges més 
boniques del món. Temps lliure per gaudir 
d’esports aquàtics com el busseig. Nit a bord 
ancorats a Anse Lazio. 
 

1 setembre ANSE LAZIO, PRASLIN – 
ARIDE – ILLA ST. PIERRE – BAIE ST. 
ANNE, PRASLIN 
Pensió completa. Navegació cap a Aride. 
Excursió amb guies locals que els portarà fins 
al cim de l’illa per gaudir d’una vista 
impressionant. L’illa és la llar de la gardènia 
de Wright, que no es troba a cap altre lloc 
del planeta, així com ho és de diferents 
espècies d’aus, entre elles la pardela 
d’Audubon o la curruca de les Seychelles. Al 
migdia, navegació cap a l’illa St. Pierre. 
Parada per nadar i practicar snorkle. Al 
capvespre, navegació cap a Baie St. Anne. 
Nit a bord ancorats a Baie St. Anne. 

#VALLESCLUB 

2 setembre BAIE ST. ANNE, PRASLIN – 
ILLA FELICITE o GRAND SOEUR – LA 
DIGUE 
Pensió completa. Excursió opcional a la Vall 
de Mai. A la tarda, arribada a l’illa Felicité o 
l’illa Grand Soeur per banyar-se i practicar 
snorkle. Sortida cap a La Digue a última hora 
de la tarda. Nit a bord ancorats davant el port 
de La Digue. 
 

3 setembre LA DIGUE – ILLA MOYENNE 
Pensió completa. Excursió opcional a La 
Digue, l’illa més fotografiada i pintoresca de 
les Seychelles. L’excursió els portarà a Anse 
Source d’Argent passant primer per la 
plantació Unión. Durant el recorregut per 
Union Estate, visita del forn de copra, el molí 
d’oli de coco tradicional i la casa colonial de la 
plantació. A continuació, temps lliure a la 
platja Anse Source d’Argent, una de les més 
magnífiques del món, amb les seves famoses 
formacions rocalloses típiques de les 
Seychelles. Temps lliure a La Passe, principal 
poble de l’illa, abans de tornar al iot. A la 
tarda, navegació cap a l’illa Moyenne, davant 
de Mahe. Nit a bord ancorats a l’illa Moyenne. 
 

4 setembre ILLA MOYENNE – MAHE INTER 
ISLAND QUAY, VICTORIA 
Pensió completa. Visita curta guiada al 
voltant de l’illa i temps lliure per nadar. 
Barbacoa a la platja de l’illa. Aquesta serà 
l’ultima oportunitat per bussejar i nadar. A la 
tarda, navegació cap el port de Victoria a 
Mahe. A última hora de la tarda, arribada a 
Inter Island Quay Mahe. Sopar del capità amb 
música i ball. Nit a bord ancorats al port de 
Mahe. 
 

5 setembre MAHE – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol de línea 
regular amb destí Barcelona. Nit a bord. 
 

6 setembre BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

EXTERIOR 
Cabina doble Cat C    4.180 € 
Cabina doble Cat B 4.390 € 
Cabina doble Cat A 4.860 € 
Cabina doble Cat P 5.175 € 

 
Supl. Cabina individual Cat C  975 € 

NOTA: : Pressupost calculat amb data 
15 de novembre per un mínim de 20 
persones i pendent de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en el canvi de 
divisa, tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
marítims/terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 


