
PROPOZYCJA „1” WYJAZDU – Rejs 8 dni 
UWAGA : PROGRAM DOSTOSOWANY DO TERMINÓW LOTÓW CZARTEROWYCH „ ITAKA”

Dzień 1 (29.10.2020)
Wylot z Warszawy z lotniska Chopina  21.40 Lotem Blue Panorama - ITAKI
Dzień 2 (30.10.2020)
Lądowanie na lotnisku w Nosy Be planowo o godz 8.55. Transfer do hotelu, Odpoczynek. Wieczór
integracyjny. Kolacja, drinki na plaży.
Dzień 3 (31.10.2020)
Śniadanie w hotelu. Zaprowiantowanie jachtu, Transfer do mariny, zaokrętowanie.  Rozpoczęcie rejsu
Dzień 3-11 (31.10- 8.11.2020 ) Realizacja programu rejsu  katamaranem Lavezzi 40 (2015r)

Odwiedzimy m in:
Nosy Tanikely: Rezerwat  morski.  Prawdziwe  morskie akwarium, gdzie  można  obserwować wiele
gatunków ryb i żółwie morskie. W programie snurkowanie i spacer do latarni morskiej, gdzie można
cieszyć się wspaniałym widokiem.

Nosy Vorona: Tropikalny raj z białym piaskiem i turkusową wodą.



Nosy Komba: Druga co do wielkości wyspa archipelagu, gdzie zjemy obiad w restauracji na plaży. Po
obiedzie spacer po rybackiej wiosce, który doprowadzi nas do parku lemurów (lemury, żółwie, węże i
kameleony). Nosy Komba słynie również z rzemiosła artystycznego.

Nosy  Iranja: Uznana  jako  jedna  z  najpiękniejszych  wysp  Oceanu  Indyjskiego.  Wyspa  żółwi  to
prawdziwy raj składający się z dwóch wysp połączonych ze sobą cieką linia piasku. Na wyspie można
snurkować obserwując żółwie morskie.

Archipelag  Mitsio:  (zależnie  od kondycji  załogi).  Jeśli  marzysz  o  łowieniu  wielkich  ryb  to jest  to
idealne miejsce do wędkowania. To miejsce bogate w ryby wszelkiego rodzaju (możliwe wynajęcie
łodzi ze sprzętem wędkarskim przystosowanych do łowienia ryb).



Dzień  11  (08.11.2020) około  9.00  zdanie  jachtu,  przejazd  do  hotelu  .  Czas  wolny.  Wieczorem
obiadokolacja.

Dzień  12  (09.11.2020)  Safari  4x4  na  „Dużej  Ziemi”.  Wyjazd  z  hotelu  o  godzinie  7.00.  Przejazd
minibusem do portu Hell-Ville,  skąd szybka łódź motorowa zabierze nas na ląd ( Madagaskar) do
portu  Ankify.  Po  przybyciu  do  portu  przesiadamy  się  w  samochód  4x4  lub  klimatyzowany  bus.
Podczas  przejazdu poznajemy różne ekosystemy kraju (Baobaby,  plantacje kakao, kawy ,  wanilii,



goździków,  papryki  itp.).  Odwiedzimy  miasteczko  Ambania  (miasto  portowe  w  północnym
Madagaskarze, w prowincji Antsiranana). Na plantacji Millot zjemy typowy Malgaski posiłek. 

Dzień 14  (11.11.2020) Nurkowanie w rezerwacie Tanikely dla początkujących i zaawansowanych z
polskim instruktorem lub wędkowanie pełnomorskie na otwartej łodzi ze sprzętem do łowienia dużych
ryb.



Dzień 15  (12.11.2020)  Śniadanie  w hotelu,  relaks.  Zakupy pamiątek,  plaża  ,  odpoczynek  przed
wylotem
Dzień 16  (13.11.2020)  Śniadanie ,  pakowanie walizek. Transfer na lotnisko.  Wylot z Nossy Be o
12.30,  planowane  lądowanie  w  Warszawie  21.30.  Możliwe  opóźnienia  w  locie  spowodowane
międzylądowaniem w Rzymie lub Atenach w celu uzupełnienia paliwa.

Koszty:

Pobyt na jachcie w kabinie 2 osobowej z łazienką – 6300 zł/os 

W cenie

– pobyt na jachcie Lavezzi 40 ( 2015r) w kabinie 2-osobowej 
– opiekę profesjonalnego skippera
– podstawowe szkolenie żeglarskie
– pościel, ręczniki,gaz
– ponton z silnikiem zaburtowym
– transfery lotnisko-marina-hotel-lotnisko
– 6xnocleg ze śniadaniami i obiadami w Ambatoloaka ( centrum turystyczne wyspy)
– transfery lotnisko-marina-hotel-lotnisko
– safari 4x4 na „Dużej Ziemi”
– zwiedzanie wyspy Nosy Be na qadach
– nurkowanie chrzest nurkowy/otwarta woda  w rezerwacie Tanikely
– gwarancyjny fundusz turystyczny
– ubezpieczenie KL, NNW, OC, Bagaż,

Cena nie zawiera:

- lotów. Warszawa-Nosy Be – Warszawa  .
- kosztu wizy – 35 e/os

- składkę jachtową - 200e/os na :wyżywienie, opłaty portowe,sprzątanie jachtu po 
   rejsie, wstępów do parków narodowych, paliwo do jachtu, Skipper zwolniony ze
   składki
- własnych wydatków, kolacji, , napoje procentowych


