
Oferta 1

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie standard dbl
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Warszawa do Mahé dnia 28.02.2022 godz. 13:00 - 06:50
Powrót Wylot z Mahé do Warszawa dnia 08.03.2022 godz. 23:50 - 11:20

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino

Seszele / Wyspa Mahe / Beau Vallon


 PLN
za osobę

6440

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

3* Seszele/Wyspa Mahe 
Kategoryzacja hotelu: 
- kategoria lokalna 3* - kategoria Exim Tours 3* 
Położenie: 
- w zatoce Beau Vallon, w północno-zachodniej części wyspy Mahe - ok. 5 km od  Victorii - stolicy wyspy - ok. 15 km od lotniska w Mahe - przy plaży 
Plaża: 
- prywatna, piaszczysta - leżaki i parasole bezpłatne 
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchni ok. 25 m2 - klimatyzacja indywidualna - LCD TV-Sat, telefon - sejf i mini bar (płatne) - łazienka (prysznic, suszarka do włosów) - zestaw do
parzenia kawy/herbaty - rozkładana sofa jako dostawka Pokój Superior - powierzchni ok. 36 m2 - wyposażony podobnie jak pokój standardowy, dodatkowo w łazience wanna   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - basen - leżaki i parasole przy basenie - siłownia, rzutki, tenis stołowy - siatkówka plażowa - okazjonalnie wieczorne show lub muzyka na żywo Płatne - kasyno hotelowe
- bilard - centrum nurkowe - sporty wodne na plaży   
Wyżywienie: 
BB - śniadanie. HB - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. FB - śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany. Napoje do obiadu i kolacji płatne. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna The Parrot (kuchnia międzynarodowa, azjatycka i indyjska) - 2 restauracje a'la carte: chińska Le Canton, włoska Pizzeria - 3 bary: przy basenie, w kasynie, w
ogrodzie 
Dodatkowe informacje: 
- obiekt dysponuje 232 pokojami - sklepik z pamiątkami, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów - Internet Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatny) -
www.berjayahotel.com   
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Przeloty & Bagaż: 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Warszawa (WAW) - Dubaj (DXB) - Seszele (SEZ) - Dubaj (DXB) - Warszawa (WAW) liniami Emirates Airlines, na pokładzie
samolotu zapewniony jest bezpłatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny 7 kg (56cm x 45cm x 25cm) oraz bagaż rejestrowany 15-30 kg (w zależności od taryfy) - na trasie
Kraków (KRK) - Dubaj (DXB) - Seszele (SEZ) - Dubaj (DXB) - Kraków (KRK) liniami Fly Dubai na odcinku Kraków - Dubaj - Kraków i liniami Emirates na odcinku Dubaj - Seszele -
Dubaj liniami Emirates, na pokładzie samolotu zapewniony jest bezpłatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny 7 kg (56cm x 45cm x 25cm) oraz bagaż rejestrowany 15-30 kg
(w zależności od taryfy) 
Opisy kraju: 
SESZELESeszele kojarzą się z egzotyką i wspaniałymi widokami. Pobyt na wyspach umożliwia podziwianie bajecznych zatok, unikatowych wybrzeży, a także zachwycającej fauny i
flory. Wakacje na Seszelach są więc doskonałą propozycją dla turystów, którzy spragnieni są kontaktu z tropikalną naturą. Na Seszele składa się aż 115 wysp, z czego większość to
wyspy wulkaniczne i



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

koralowe. Zamieszkanych jest jedynie 33 z nich, a wycieczki na Seszele organizowane są głównie do największych ośrodków, znajdujących się na Mahé i Praslin.Wyspy Seszeli
usytuowane są na Oceanie Indyjskim i znajdują się około 1600 km od wschodniego wybrzeża Afryki. Archipelag słynie przede wszystkim z pięknych plaż i zachwycającej przyrody.
Bujna roślinność, rafy koralowe i ciekawe gatunki zwierząt (m.in. żółwie czy kolorowe ptaki) skłaniają do wzmożonych obserwacji. Wakacje na Seszelach umożliwiają również
uprawianie sportów wodnych, a także poznawanie miejscowej kultury i zwyczajów.Główne atrakcje Seszeli to wszechobecne rajskie plaże. Wciąż można tam znaleźć ciche i
praktycznie dzikie zatoki, przykuwające wzrok wyjątkowo białym piaskiem i dorodnymi palmami. Odpoczynek w takim miejscu to spełnienie marzeń niejednego turysty - prażące
słońce, intensywnie turkusowy kolor Oceanu Indyjskiego i delikatny szum fal wprowadzają niezwykle egzotyczny klimat.Na wyspie Mahé na Seszelach znajduje się stolica kraju -
urokliwe miasteczko Victoria. Oprócz niego, w tym rejonie na turystów czekają zróżnicowane krajobrazy - można podziwiać zarówno góry, jak i tropikalne lasy oraz rozległe plaże.
Najpopularniejsze kurorty turystyczne wyspy to Victoria, Cascade, Anse Boileau oraz Anse Royale.Wybierając się na wakacje na Seszele, warto również zwrócić uwagę na wyspę
Praslin. Miejsce słynie przede wszystkim z rezerwatu przyrody Vallée de Mai, wchodzącego w skład Parku Narodowego Praslin. Występują tam jedne z najrzadszych ptaków na
świecie, czyli seszelski bulbul, owocowy gołąb i czarna papuga. Oprócz tego, w rezerwacie rośnie unikalna lodoicja seszelska (inaczej palma seszelska lub kokos morski), która
wydaje niezwykłe owoce przypominające kształtem ludzkie pośladki.Niepowtarzalną atrakcją Seszeli jest również możliwość obserwowania żółwi olbrzymich. W tym celu warto
odwiedzić, np. L'Union Estate na wyspie La Digue. Nienaruszona przyroda tych terenów pozwala dowiedzieć się, jak wyglądały Seszele przed przybyciem człowieka.Kultura i
obyczajeWycieczka na Seszele daje szansę na zetknięcie się z egzotyczną kulturą. Folklor tych terenów jest niezwykle zróżnicowany, na co wpływ miały m.in. czasy
kolonialne.Językiem urzędowym Seszeli jest język kreolski seszelski, którym posługuje się ogół mieszkańców. Oprócz niego oficjalnie stosowany jest również angielski i francuski,
choć w praktyce nie są one znane miejscowej ludności.Na terenie Seszeli, poza większymi ośrodkami turystycznymi i miejskimi, nie ma typowych miejscowości. Osady to w
rzeczywistości jedynie dwa lub trzy domy. Charakterystyczne jest ich wykonanie - chaty zbudowane są najczęściej z drewna, a ich dach zrobiony jest z palmowych liści lub falistej
blachy.Elementami tradycyjnej kultury i sztuki są ludowe baśnie, podania i legendy, a także miejscowe zdobnictwo i rzemiosło. Podczas wakacji na Seszelach można także zetknąć
się z lokalną muzyką, będącą połączeniem afrykańskich, polinezyjskich i indyjskich rytmów oraz francuskiej muzyki ludowej.Jadąc na wczasy na Seszele, warto też zwrócić uwagę
na cykliczne imprezy. Do najpopularniejszych należą Narodowe Zawody Wędkarskie odbywające się w kwietniu, Regaty Round Table Beau Vallon na przełomie sierpnia i września,
fes�wal Kreolski w październiku czy SUBIOS (wydarzenie poświęcone podwodnemu światu Seszeli) w listopadzie.KuchniaSeszele to prawdziwa mekka kuchni kreolskiej. Dominują
w niej posiłki przyrządzane na bazie ryb i owoców morza. Warto spróbować m.in. klasycznej potrawy, czyli steka z tuńczyka w sosie kreolskim. Interesujące potrawy to również
ryby zapiekane w liściach bananowca, krewetki w sosie curry czy ryż gotowany z krewetkami i polany sokiem z mango oraz sosem sojowym.Dla aktywnychWczasy na Seszelach to
świetna okazja do uprawiania sportów wodnych. Popularne jest m.in. żeglowanie oraz windsurfing. Jedna z największych atrakcji na Seszelach to jednak możliwość nurkowania.
Obserwowanie podwodnego świata, pełnego kolorowych ryb i niesamowitych raf koralowych na pewno zapisze się w pamięci na długie lata.Co warto kupić?Choć ceny na
Seszelach są dość wysokie, warto przywieźć stamtąd kilka pamiątek. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na produkty regionalne. Należą do nich wszelkiego typu rękodzieła, w tym
biżuteria zrobiona z pereł i muszli czy ozdoby wykonane ze szczęki rekina. Ciekawą pamiątką jest też łupina orzecha palmy seszelskiej.PogodaWielu turystów zastanawia się, kiedy
jechać na Seszele. Tak naprawdę wyspy można odwiedzać przez cały rok, trzeba jednak wziąć pod uwagę porę deszczową, występującą tam od grudnia do marca. Najzimniejszymi
miesiącami są lipiec i sierpień - temperatura na Seszelach może wówczas spaść do 21 , natomiast najcieplejszymi marzec i kwiecień, gdy słupki rtęci często przekraczają 31. Warto
również wiedzieć, że choć równikowy klimat Seszeli należy do odmiany monsunowej, rzadko kiedy docierają tam potężne wichury.Przydatne zwrotyTak - wiNie - nonDzień dobry -
bonzourDo widzenia - orevwarPrzepraszam - pardonDziękuję - mersiDlaczego Seszele?Archipelag wysp nazywany bywa rajem na ziemi. Określenie to jest niezwykle trafne,
ponieważ wakacje w tak urokliwych okolicznościach przyrody z pewnością stanowią ekscytujące przeżycie. Zaletą wyjazdu jest także bardzo dobra pogoda na Seszelach, która
sprzyja zażywaniu morskich i słonecznych kąpieli.Należy też podkreślić, że wakacje na Seszelach to bez wątpienia luksusowy i ekskluzywny wyjazd. Tamtejsza infrastruktura
turystyczna jest dobrze rozwinięta, a miejscowa ludność niezwykle gościnna, co usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających turystów.Informacje praktyczneWymagane
dokumenty: Wybierając się na wakacje na Seszele, należy mieć ze sobą paszport, ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu. W przypadku pobytów turystycznych do 90
dni nie trzeba wyrabiać wizy, konieczne jest za to posiadanie biletu powrotnego, książeczki szczepień oraz potwierdzenia zakwaterowania.Waluta: Na Seszelach walutą jest rupia
seszelska (SCR).Ceny: Ceny na Seszelach są dość wysokie. Przykładowo, za obiad w restauracji należy zapłacić średnio 250-350 SCR (ok. 70-100 zł).Czas: Na Seszelach obowiązuje
strefa czasowa GMT+4 (różnica czasu w stosunku do Polski wynosi +2 godziny w czasie letnim i +3 w czasie zimowym).Napięcie: 240 V; 50 Hz; wymagany adapter do
gniazdka.Szczepienia: Wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu przeciwko febrze żółtej (zwłaszcza w przypadku osób, które na 6 dni przed przylotem były w kraju
występowania choroby).Ambasady: Wyspy podlegają pod ambasadę Polski w Nairobi w Kenii - adres: 58 Red Hill Road off Limuru Road, 00100 Nairobi; tel.: +254 20 712 00 21,
+254 20 712 00 20, +254 20 712 00 19, +254 713 816 166. Co ważne, klienci biura Exim Tours objęci są opieką anglojęzycznego rezydenta, do którego mogą zwracać się z
pytaniami w bieżących sprawach. Turyści mają również szansę zarezerwować u niego wycieczki fakultatywne, które odbywają się w języku angielskim. WAŻNE:z uwagi zmieniające
się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych



Oferta 2

Wyżywienie Pełne wyżywienie
Zakwaterowanie standard dbl
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Warszawa do Mahé dnia 28.02.2022 godz. 13:00 - 06:50
Powrót Wylot z Mahé do Warszawa dnia 08.03.2022 godz. 23:50 - 11:20

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino

Seszele / Wyspa Mahe / Beau Vallon


 PLN
za osobę

7362

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.



Oferta 3

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie coral standard room dbl
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Warszawa do Mahé dnia 28.02.2022 godz. 15:45 - 08:35
Powrót Wylot z Mahé do Warszawa dnia 07.03.2022 godz. 19:50 - 11:15

Coral Strand 
Seszele / Wyspa Mahe / Beau Vallon



 PLN
za osobę

7658

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

4* Seszele/Wyspa Mahe 
Kategoryzacja hotelu: 
- kategoria lokalna 4* - kategoria Exim Tours 4* 
Położenie: 
- w zatoce Beau Vallon, w północno-zachodniej części wyspy Mahe - ok. 4 km od  Victorii - stolicy wyspy - ok. 13 km od lotniska Mahe - przy plaży 
Plaża: 
- prywatna, piaszczysta - leżaki i parasole bezpłatne 
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 24 m2 - klimatyzacja indywidualna - LCD TV-Sat, mini bar, telefon, sejf, internet Wi-Fi - łazienka (prysznic, suszarka do włosów) - zestaw do
parzenia kawy/herbaty - balkon Pokój Classic Ocean View - wyposażony podobnie jak pokój standardowy, dodatkowo widok na ocean   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - basen, leżaki i parasole - wieczorami muzyka na żywo, okazjonalnie pokazy folklorystyczne Płatne - salon Spa - centrum nurkowe - sporty wodne na plaży  
Wyżywienie: 
BB - śniadanie. HB - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. FB - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Napoje do obiadu i  kolacji
dodatkowo płatne. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna Island Trader - restauracja a'la carte Mahek serwująca dania kuchni indyjskiej - restauracja a'la carte Coral Asia serwująca Sushi - bar przy plaży/basenie
Ocean Deck - możliwość skorzystania z restauracji i barów sąsiedniego hotelu Savoy (za opłatą)   
Dodatkowe informacje: 
- obiekt dysponuje 165 pokojami - sklep z upominkami - Internet Wi-Fi (bezpłatny) - www.coralstrand.com 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Przeloty & Bagaż: 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Warszawa (WAW) - Dubaj (DXB) - Seszele (SEZ) - Dubaj (DXB) - Warszawa (WAW) liniami Emirates Airlines, na pokładzie
samolotu zapewniony jest bezpłatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny 7 kg (56cm x 45cm x 25cm) oraz bagaż rejestrowany 15-30 kg (w zależności od taryfy) - na trasie
Kraków (KRK) - Dubaj (DXB) - Seszele (SEZ) - Dubaj (DXB) - Kraków (KRK) liniami Fly Dubai na odcinku Kraków - Dubaj - Kraków i liniami Emirates na odcinku Dubaj - Seszele -
Dubaj liniami Emirates, na pokładzie samolotu zapewniony jest bezpłatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny 7 kg (56cm x 45cm x 25cm) oraz bagaż rejestrowany 15-30 kg
(w zależności od taryfy) 
Opisy kraju: 
SESZELESeszele kojarzą się z egzotyką i wspaniałymi widokami. Pobyt na wyspach umożliwia podziwianie bajecznych zatok, unikatowych wybrzeży, a także zachwycającej fauny i
flory. Wakacje na Seszelach są więc doskonałą propozycją dla turystów, którzy spragnieni są kontaktu z tropikalną naturą. Na Seszele składa się aż 115 wysp, z czego większość to
wyspy wulkaniczne i koralowe. Zamieszkanych jest jedynie 33 z nich, a wycieczki na Seszele organizowane są głównie do największych ośrodków, znajdujących się na Mahé i
Praslin.Wyspy Seszeli usytuowane są na Oceanie Indyjskim i znajdują się około 1600 km od wschodniego wybrzeża Afryki. Archipelag słynie przede wszystkim z pięknych plaż i
zachwycającej
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przyrody. Bujna roślinność, rafy koralowe i ciekawe gatunki zwierząt (m.in. żółwie czy kolorowe ptaki) skłaniają do wzmożonych obserwacji. Wakacje na Seszelach umożliwiają
również uprawianie sportów wodnych, a także poznawanie miejscowej kultury i zwyczajów.Główne atrakcje Seszeli to wszechobecne rajskie plaże. Wciąż można tam znaleźć ciche
i praktycznie dzikie zatoki, przykuwające wzrok wyjątkowo białym piaskiem i dorodnymi palmami. Odpoczynek w takim miejscu to spełnienie marzeń niejednego turysty - prażące
słońce, intensywnie turkusowy kolor Oceanu Indyjskiego i delikatny szum fal wprowadzają niezwykle egzotyczny klimat.Na wyspie Mahé na Seszelach znajduje się stolica kraju -
urokliwe miasteczko Victoria. Oprócz niego, w tym rejonie na turystów czekają zróżnicowane krajobrazy - można podziwiać zarówno góry, jak i tropikalne lasy oraz rozległe plaże.
Najpopularniejsze kurorty turystyczne wyspy to Victoria, Cascade, Anse Boileau oraz Anse Royale.Wybierając się na wakacje na Seszele, warto również zwrócić uwagę na wyspę
Praslin. Miejsce słynie przede wszystkim z rezerwatu przyrody Vallée de Mai, wchodzącego w skład Parku Narodowego Praslin. Występują tam jedne z najrzadszych ptaków na
świecie, czyli seszelski bulbul, owocowy gołąb i czarna papuga. Oprócz tego, w rezerwacie rośnie unikalna lodoicja seszelska (inaczej palma seszelska lub kokos morski), która
wydaje niezwykłe owoce przypominające kształtem ludzkie pośladki.Niepowtarzalną atrakcją Seszeli jest również możliwość obserwowania żółwi olbrzymich. W tym celu warto
odwiedzić, np. L'Union Estate na wyspie La Digue. Nienaruszona przyroda tych terenów pozwala dowiedzieć się, jak wyglądały Seszele przed przybyciem człowieka.Kultura i
obyczajeWycieczka na Seszele daje szansę na zetknięcie się z egzotyczną kulturą. Folklor tych terenów jest niezwykle zróżnicowany, na co wpływ miały m.in. czasy
kolonialne.Językiem urzędowym Seszeli jest język kreolski seszelski, którym posługuje się ogół mieszkańców. Oprócz niego oficjalnie stosowany jest również angielski i francuski,
choć w praktyce nie są one znane miejscowej ludności.Na terenie Seszeli, poza większymi ośrodkami turystycznymi i miejskimi, nie ma typowych miejscowości. Osady to w
rzeczywistości jedynie dwa lub trzy domy. Charakterystyczne jest ich wykonanie - chaty zbudowane są najczęściej z drewna, a ich dach zrobiony jest z palmowych liści lub falistej
blachy.Elementami tradycyjnej kultury i sztuki są ludowe baśnie, podania i legendy, a także miejscowe zdobnictwo i rzemiosło. Podczas wakacji na Seszelach można także zetknąć
się z lokalną muzyką, będącą połączeniem afrykańskich, polinezyjskich i indyjskich rytmów oraz francuskiej muzyki ludowej.Jadąc na wczasy na Seszele, warto też zwrócić uwagę
na cykliczne imprezy. Do najpopularniejszych należą Narodowe Zawody Wędkarskie odbywające się w kwietniu, Regaty Round Table Beau Vallon na przełomie sierpnia i września,
fes�wal Kreolski w październiku czy SUBIOS (wydarzenie poświęcone podwodnemu światu Seszeli) w listopadzie.KuchniaSeszele to prawdziwa mekka kuchni kreolskiej. Dominują
w niej posiłki przyrządzane na bazie ryb i owoców morza. Warto spróbować m.in. klasycznej potrawy, czyli steka z tuńczyka w sosie kreolskim. Interesujące potrawy to również
ryby zapiekane w liściach bananowca, krewetki w sosie curry czy ryż gotowany z krewetkami i polany sokiem z mango oraz sosem sojowym.Dla aktywnychWczasy na Seszelach to
świetna okazja do uprawiania sportów wodnych. Popularne jest m.in. żeglowanie oraz windsurfing. Jedna z największych atrakcji na Seszelach to jednak możliwość nurkowania.
Obserwowanie podwodnego świata, pełnego kolorowych ryb i niesamowitych raf koralowych na pewno zapisze się w pamięci na długie lata.Co warto kupić?Choć ceny na
Seszelach są dość wysokie, warto przywieźć stamtąd kilka pamiątek. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na produkty regionalne. Należą do nich wszelkiego typu rękodzieła, w tym
biżuteria zrobiona z pereł i muszli czy ozdoby wykonane ze szczęki rekina. Ciekawą pamiątką jest też łupina orzecha palmy seszelskiej.PogodaWielu turystów zastanawia się, kiedy
jechać na Seszele. Tak naprawdę wyspy można odwiedzać przez cały rok, trzeba jednak wziąć pod uwagę porę deszczową, występującą tam od grudnia do marca. Najzimniejszymi
miesiącami są lipiec i sierpień - temperatura na Seszelach może wówczas spaść do 21 , natomiast najcieplejszymi marzec i kwiecień, gdy słupki rtęci często przekraczają 31. Warto
również wiedzieć, że choć równikowy klimat Seszeli należy do odmiany monsunowej, rzadko kiedy docierają tam potężne wichury.Przydatne zwrotyTak - wiNie - nonDzień dobry -
bonzourDo widzenia - orevwarPrzepraszam - pardonDziękuję - mersiDlaczego Seszele?Archipelag wysp nazywany bywa rajem na ziemi. Określenie to jest niezwykle trafne,
ponieważ wakacje w tak urokliwych okolicznościach przyrody z pewnością stanowią ekscytujące przeżycie. Zaletą wyjazdu jest także bardzo dobra pogoda na Seszelach, która
sprzyja zażywaniu morskich i słonecznych kąpieli.Należy też podkreślić, że wakacje na Seszelach to bez wątpienia luksusowy i ekskluzywny wyjazd. Tamtejsza infrastruktura
turystyczna jest dobrze rozwinięta, a miejscowa ludność niezwykle gościnna, co usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających turystów.Informacje praktyczneWymagane
dokumenty: Wybierając się na wakacje na Seszele, należy mieć ze sobą paszport, ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu. W przypadku pobytów turystycznych do 90
dni nie trzeba wyrabiać wizy, konieczne jest za to posiadanie biletu powrotnego, książeczki szczepień oraz potwierdzenia zakwaterowania.Waluta: Na Seszelach walutą jest rupia
seszelska (SCR).Ceny: Ceny na Seszelach są dość wysokie. Przykładowo, za obiad w restauracji należy zapłacić średnio 250-350 SCR (ok. 70-100 zł).Czas: Na Seszelach obowiązuje
strefa czasowa GMT+4 (różnica czasu w stosunku do Polski wynosi +2 godziny w czasie letnim i +3 w czasie zimowym).Napięcie: 240 V; 50 Hz; wymagany adapter do
gniazdka.Szczepienia: Wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu przeciwko febrze żółtej (zwłaszcza w przypadku osób, które na 6 dni przed przylotem były w kraju
występowania choroby).Ambasady: Wyspy podlegają pod ambasadę Polski w Nairobi w Kenii - adres: 58 Red Hill Road off Limuru Road, 00100 Nairobi; tel.: +254 20 712 00 21,
+254 20 712 00 20, +254 20 712 00 19, +254 713 816 166. Co ważne, klienci biura Exim Tours objęci są opieką anglojęzycznego rezydenta, do którego mogą zwracać się z
pytaniami w bieżących sprawach. Turyści mają również szansę zarezerwować u niego wycieczki fakultatywne, które odbywają się w języku angielskim. WAŻNE:z uwagi zmieniające
się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych



Oferta 4

Wyżywienie Pełne wyżywienie
Zakwaterowanie coral standard room dbl
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Warszawa do Mahé dnia 28.02.2022 godz. 15:45 - 08:35
Powrót Wylot z Mahé do Warszawa dnia 07.03.2022 godz. 19:50 - 11:15

Coral Strand 
Seszele / Wyspa Mahe / Beau Vallon



 PLN
za osobę

8429

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.


