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реюньйон
06 - 11 лютого 2019

ДО 8 людей

2950$

На вас чекають

Нью -Йорк
райські
водоспади

пляжний
відпочинок

безкрайній
океан

захоплююча
природа

Вашингтон

Філадельфія
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Вартість включає:
вартість вироблення візи;
авіа переліт Україна – Реюньйон - Україна (економ клас);
готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в
номері). У всіх готелях включені сніданки (доплата за вечері складає $450);
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.
Перша оплата здійснюється при реєстрації в розмірі $ 1800 не пізніше 1 жовтня 2018
Решта суми оплачується після отримання візи
Надання документів для отримання візи до 1 жовтня 2018 року

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
день 1

06.02

Вилітаємо з Києва.
Прилітаємо в Сен-Дені та поселяємося в готель.
Відпочиваємо після довгого перельоту.

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: обіди і вечері та вхідні квитки у місця, виділені
курсивом

день 2

07.02

Знайомимося зі столицею острова Сен-Дені:
Прогуляємося до Міської ратуші та собору Сен-Дені.
Потрапимо до району Барачо, де можна купити сувенірів, прогулявшись
вуличними ринками.
Прямуємо до Ботанічного саду, в якому росте 50 видів дерев зі всього світу.
Відвідуємо музей природничої історії, в якому представлені колекції коралів,
раковин та інших екзотичних представників місцевої фауни.
Відправляємося на гору Екріт (2227 м), з якої відкривається чудовий вид на
долину Салазі.

день 3

08.02

Пляжний відпочинок.
Прямуємо на масив Салазі – найбільший та найзеленіший масив острова.
Тут розташована найбільша кількість водоспадів (зокрема найвищий на
острові лє Вуаль-Де-Мар’ї), бананових плантацій та зелених гір.
Відвідуємо Коралову ферму, де вирощують морських черепах.
Відправляємося до Ніагарського водоспаду, аби скупатися в його водах.
Дайвінгуємо поблизу коралового рифу, катаємося на каяках з прозорим
дном, займаємося серфінгом або інше за бажанням групи.

день 4

09.02

Пляжний відпочинок.
Політаємо на вертольоті над вулканом та водоспадами.
Прямуємо до діючого вулкану Пітон-де-ла-Фурнез – другого за активністю
вулкану в світі, за яким абсолютно безпечно спостерігати.

день 5

10.02
день 6

11.02

Прямуємо до аеропорту та вилітаємо в Україну.

Прилітаємо в аеропорт Бориспіль.
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