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MAURITIUS - TROU AUX BICHES - LE PALMISTE RESORT &AMP; SPA***
MAURITIUS: państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, dawna kolonia francuska i brytyjska. Leży w
całości na wyspie o powierzchni 2040 km2. Od II p. XX w. stanowi ekskluzywną destynację turystyczną dla
mieszkańców Europy, którzy czują się tutaj dobrze ze względu na bliskość kulturową (dominującymi językami
są angielski i francuski, a dominującą kuchnią - śródziemnomorska). Mauritius słynie z pięknych, palmowych
plaż obmywanych przez ciepłe, turkusowe wody oceanu, przyjemnego klimatu oraz świetnej infrastruktury
hotelowej.
LE PALMISTE RESORT & SPA***: komfortowy kompleks hotelowy położony w słynnym, choć kameralnym
kurorcie Trou aux Biches w północnej części Mauritiusu. Znajduje się w odległości ok. 200 m od plaży przez
wielu uważanej za najpiękniejszą na wyspie. Utrzymany w architekturze regionalnej, zlokalizowany w
palmowym gaju, posiada bar i kilka basenów różnej wielkości. Przestronne pokoje wyposażone są w
łazienki/WC, TV-Sat, klimatyzację oraz balkon lub taras. Hotelowa restauracja serwuje posiłki i napoje w
formie bufetu - za dodatkową opłatą istnieje możliwość domówienia wariantu All Inclusive!
www.hotel-lepalmiste.mu/index.php/en/
PRZELOTY WARSZAWA - MAURITIUS W CENIE !!!
DOPŁATA DO ALL INCLUSIVE - 800 PLN (dla chętnych)
Wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia zakończenia imprezy!
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
19.10.2021 - 28.10.2021 6299 PLN cena z przelotami!
Program:
19.10.: 06.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod Palmiarnią - wjazd od ul.Piaskowej).
Transfer autokarowy Zielona Góra - Warszawa (dodatkowo płatny, w przypadku min. 20 osób chętnych).
14.35 - 08.55 (następnego dnia) - przelot Warszawa - Frankfurt - Mauritius.
20.10.: odbiór grupy z lotniska.
Zwiedzanie parku przyrodniczego LA VANILLE NATURE PARK - m.in. żółwie Aldabra, iguany, makaki, karmienie krokodyla,
regionalna roślinność.
Transfer do hotelu.
Około 15.00 zakwaterowanie w LE PALMISTE RESORT & SPA*** w Trou aux Biches.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
21.10. - 26.10.: śniadanie.
Czas wolny - plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (przy min. 20 chętnych):
- wycieczka 1: Port Louis (stolica i największe miasto Mauritiusu) - Narodowy Ogród Botaniczny - rezydencja Labourdonnaiss słynny kurort Grand Baie
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- wycieczka 2: krater Curepipe - jezioro Grand Bassin ze świątnią hinduistyczną - kanion Black River - wodospad Chamarel rezerwat Siedmiokolorowej Ziemi - skała Le Morne Brabant (symbol Mauritiusu) - czas wolny na plaży Le Morne.
Obiadokolacja. Nocleg.
27.10.: śniadanie. Około 06.45 - wykwaterowanie i transfer na lotnisko.
10.50 - 22.25 - przelot Mauritius - Frankfurt - Warszawa.
Transfer autokarowy Warszawa - Zielona Góra (dodatkowo płatny, w przypadku min. 20 chętnych).
28.10.: w godzinach porannych - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze.

W cenie:
przeloty Warszawa - Frankfurt - Mauritius w dwie strony
transfery lotnisko - hotel na Mauritiusie w dwie strony
zwiedzanie parku przyrodniczego La Vanille Nature Park
noclegi: 7 x resort Le Palmiste*** - pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie w hotelu: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (bufet, napoje dodatkowo płatne)
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
wycieczka fakultatywna nr 1 (przy min. 20 chętnych) - ok. 80 USD
wycieczka fakultatywna nr 2 (przy min. 20 chętnych) - ok. 80 USD
dopłata do All Inclusive w hotelu - 800 PLN (dla chętnych, płatne w biurze przed wyjazdem)
transfer autokarowy Zielona Góra - Warszawa w dwie strony (przy min. 20 chętnych) - 350 PLN
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 30 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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