Seychelle-szigetek, a földi Paradicsom

1. nap
Meglátogatjuk a Saint-Anne Marine National Parkot, amely az UNESCO által védett
terület. Snorcell élő korallok között. Séta a völgyben kókuszpálmák hatalmas
levelei között. Az éjszakát a Ste Anne öbölben töltjük.
2. nap
Horgonyzás Petite-ben vagy Grande Anse-ban, La Digue-tól délkeletre. Ezt a
gyönyörű szigetet soha nem árasztják el a turisták. A magas pálmafák alatt
kanyargó fehér homokos ösvényekkel, pálmatetős házakkal, kis
kopragyárakkal, finom fehér homokos strandjaival és nagy csiszolt szikláival La
Digue a Seychelle-szigetek legszebb szigete lehet. Nincs autó – csak bicikli
vagy ökrök által vontatott szekerek.
3. nap
Curieuse – Vitorlázzon Marianne és Félicité körül. Horgonyzás Grande Soeur
nyugati partján ebédre. Felejthetetlen sznorkelezés a Kókusz-szigeteken. A
tenger által faragott furcsa szabályos csíkokkal rendelkező nagy sziklákból
készült Kókusz-sziget gyönyörű látványt nyújt a formák és színek nagyszerű
harmóniájával. A sziklák okker színe ellentétben áll a kókuszfák élénkzöld
pálmáival és a mély, türkiz vízzel szegélyezett strandok fehér homokjával. A
tenger alatt a látvány ugyanilyen vonzó a nagy lugas-centkorallokkal, ahol sok
ezer színes hal úszik a szűk törések és sötét barlangok előtt. Menjen Curieuseba, és horgonyozzon le éjszakára Baie Laraie-ban, a keleti parton, vagy menjen
vissza Baie Sainte Anne-ba, ha vízre van szüksége.
4. nap
Saint Pierre/Curieuse – Curieuse, a Tengeri Nemzeti Park része, ahol száz
óriásteknős él, nem lehet kihagyni őket. 45 perces séta, a mangrove és a "coco
fesse" fák közé vezet, a sziget másik oldalára vezet, ahol egy szép strand és
egy kicsi, de érdekes múzeum található. Hajózzon el a St Pierre-szigetre, a
lekerekített sziklák tömegére, amelyet a szélben lágyan ringató magas pálmák
koronáznak meg: a Seychelle-szigetek tipikus és csodálatos tája, amelyet
számtalan alkalommal fényképeztek, és milliószor nyomtattak turisztikai
magazinokban! Kiváló hely sznorkelezéshez, csodálatos víz alatti tájjal. Menjen
vissza Baie Laraie-be éjszakára.

5. nap
Aride / Curieuse – A Royal Society for Nature Conservation felügyelete alá
tartozó Aride-sziget természetvédelmi terület. A sűrű növényzeten áthaladó
keskeny utak északon a sziklás akadályhoz vezetnek, ahonnan az egész sziget
megfigyelhető. A macskáktól és patkányoktól mentes, amelyek oly sok trópusi
szigetet pusztítottak a világon, Aride a tengeri madarak széles választékának,
az egyedülálló növényzetnek és a ritka szárazföldi madaraknak a menedéke. A
tíz költő tengeri madárfaj közé tartozik a ritka rózsás csér és a vörösfarkú
trópusi madár. A világ legnagyobb kisebb nódusú kolóniája, több mint 200 000
pár fészkel benne. Nyitva hétfőn, szerdán és vasárnap. Térjünk vissza Baie
Laraie-ba éjszakára.
6. nap
Cousin-sziget – A Cousin-sziget természetvédelmi terület és madárrezervátum
ritka fajokkal és néhány óriásteknőssel. A kevesebb mint 800 méter átmérőjű
sziget keddtől péntekig látogatható. Egy kis ösvény vezet a teknősök
kifutójához, ahonnan sűrű növényzeten keresztül vezet a csúcsra. Nagyszerű
panoráma és jó hely a trópusi madarak kegyes repüléseinek megfigyelésére. A
délkeleti szelek időszakában akár 100 000 pár fekete gombóc is fészkelhet a
fákon. Menjen vissza Baie Sainte Anne-ba éjszakára.
7. nap
Bay Sainte Anne – Kijelentkezés a bázison.

