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На вас чекають  
зустріч з

Авіа переліт Київ – Антананаріву - Сейшели - Київ (економ клас); 
Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в номері).
Майже у всіх готелях включені сніданки; 
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до
аеропорту) на комфортабельному автобусі; 
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі на островах; 
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім виділених курсивом; 
Медична страховка від компанії ТАС. 

Вартість включає:
столиця

лемурами
прогулянка у

тропічному лісі

відпочинок на
райському острові

безкрайній океан



ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
Прилітаємо до столиці острова Мадагаскар – Антананаріву. 
Поселяємося в готель та відпочиваємо після довгого перельоту. день 1

Прокидаємося і прямуємо до парку Пейрерас, де на нас чекає зустріч з 
хамелеонами, зміями та іншими рептиліями! 
Далі переїжджаємо до унікального приватного заповідника Вакона.  
Пересідаємо у човен і пливемо на острів, де живуть лемури. Вони звикли 
до людей, тому їх з легкістю можна нагодувати, навідміну від диких 
лемурів. А ще вони можуть запросто запригнути вам на плечі! 

Відвідуємо парк Андасібе – Мантадіа – тропічний ліс із різноманітною 
фауною та флорою. Тут нам зустрінуться різноманітні види лемурів, в 
тому числі і найбільший представник їх роду - індрі. Окрім цього, ми 
побачимо і інших жителів цих мадагаскарських джунглів: хамелеони, 
гекони, різноманітні місцеві пташки тощо. 

день 2

день 3



Повертаємося до Антананаріву. Проводимо вільний час у столиці 
Мадагаскару та знайомимося із його колоритними жителями. 
Затарюємося сувенірами з острову та вилітаємо до райських 
Сейшел. 

Прилітаємо на головний острів Сейшельского архіпелаху - Мае 
та заселяємося в готель.
Прямуємо на берег океану та насолоджуємося пляжним 
відпочинком.

Знайомимося із столицею острова містом Вікторія. Однією із цікавинок 
міста є розташований в центрі індуїстський храм Tempio hindu. Також 
заглянемо на місцевий ринок.
Відвідуємо національний парк, який розташувався навколо найвищої 
гори на острові Морн-Блан. Гуляємо парком та, за бажанням, можемо 
обрати один із пішохідних маршрутів і попрямувати на верхівку гори, 
де є оглядовий майданчик. Звідси відкриваються неповторні краєвиди 
на увесь острів Мае та блакитний океан. 

день 4

день 5

день 6



Пляжний відпочинок. 
За бажанням, можна орендувати човен та поплисти на невеличкий 
острів Терез, аби насолодитися бездоганним пляжним відпочинком на 
білосніжному пісочку із фантастичними краєвидами. 

Виселяємося з готелю та вилітаємо до Києва. ью -Йорк

день 7

день 8

день 9
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