
 
 

SESZELE – RAMOWY PROGRAM REJSU  
 

 

DZIEŃ1 

Mahe Eden Island Marina – St. Anne Marine Park 
 
Od godz. 14:00 – możliwe będzie zamustrowanie na jacht. Nasz 
katamaran LAGOON 400 S2 16 – Providence 2016   będzie 
oczekiwał Ciebie w Eden Island Marina .  

 

 
 

https://www.travel-yachting.pl/uploads/raw/Seszele/Lagoon%2040%20S2%202016%20Providance.pdf
http://www.edenislandmarina.com/


 
Miejsce cumowania jachtu pokazane jest na powyższej fotografii. 
Ponadto będzie można ustalić w biurze naszego armatora:  

 
MARINE CAT SEY 
Eden Island Marina 
Po Box 811 
56640 Mahé - SEYCHELLES 
E-mail : info@marinecatsey.com 

http://www.marinecatsey.com 
 
Przydział kajut następuje na podstawie losowania, zgodnie z 
wykupionymi wariantami. Przy czym rodziny czy przyjaciół 

staramy się nie rozdzielać 😊. Tego dnia dokonamy 

zaprowiantowania na rejs,  zapoznamy się z katamaranem jak i 
przeszkolimy się z zasadami bezpieczeństwa.`Przed wieczorem 
planowane jest wyjście w morze i zakotwiczenie na noc  
w Saint Anne Marine Park. 

 

 

DZIEŃ2 

St. Anne Marine Park - La Digue 
 
Nazajutrz, po śniadaniu, będzie okazja do eksploracji wyspy oraz 
pierwszego snurkowania. W planach jeszcze 2-3 kotwiczenia 
przy różnych wysepkach tego parku narodowego słynnego  
z bardzo atrakcyjnych miejsc nurkowych. Po lunchu postawimy 
żagle i popłyniemy ku La Digue. Po drodze duża szansa na 
wyśmienite warunki żeglarskie jak i na połów tuńczyków. Noc 
spędzimy na kotwicy. Dla chętnych wycieczka nocna na wyspę.  

 
 

https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/La Digue.jpeg


 

DZIEŃ3 

La Digue  
 
Wyspę najlepiej jest zwiedzić na wynajętym rowerze lub pieszo. 
Zapewne pokochasz tę piękną i cichą wyspę. Kręte drogi pod 
wysokimi palmami, domy z dachami z gałęzi palmowych, małe 
manufaktury, gdzie miejscowi suszą orzechy kokosowe  
i wspaniałe białe plaże usiane olbrzymimi gładkimi skałami.  
La Digue uznaje się za jedną z najpiękniejszych wysp na 
Seszelach. Nie jest rozwinięty tam transport spalinowy  
i przeważają  rowery i wozy ciągnięte przez woły. Również na 
wyspie można jeździć konno. My planujemy całodzienną 
wycieczkę – trekking na około wyspy. Nasz lokalny przewodnik 
poprowadzi nas dzikimi ścieżkami przez dżunglę, będziemy 
brodzić w ocenie, odwiedzać niesamowite plaże jak i wspinać się 
na pobliskie skałki. Na finale podejście na najwyższy szczyt 
wyspy skąd rozpościera się zapierający dech, panoramiczny 
widok. W tych okolicznościach wyjątkowo dobrze smakuje 
kieliszek miejscowego rumu bądź szklanka soku z wyciskanych 
owoców tropikalnych. Kotwiczenie/Cumowanie na noc w zatoce 
La Digue. 

 

 

https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/Seychelles.jpeg
https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/Anse Petite Cour.jpeg


DZIEŃ4 

La Digue– Cocos Island – Grande Soeur - Baie St. Anne 
(Praslin) 
 
Po śniadaniu – uzupełnimy wodę w porcie i ruszymy ku Cocos 
Island. Wyspy Kokosowe słynne są z idealnych warunków do 
pływania z rurką, gdzie występuje krystaliczna woda i bogate 
życie podwodne.  Na lunch wybierzemy przepiękną zatokę na 
kolejnej wyspie Grande Soeur, gdzie możemy przygotować 
samodzielnie posiłek lub zlecić to miejscowym kucharzom, 
którzy co jasna specjalizują się w grillowanych owocach morza  
i rybach. Na nocleg planujemy wybrać marinę St. Anna Harbor 
na wyspie Praslin. 

 

 

DZIEŃ5 

Baie St. Anne  - Anse Lazio(Praslin) 
 
Po śniadaniu wybierzemy się do Vallee de Mai – miejsca 
wpisanego na listę UNESCO. Jest to jedno z dwóch obszarów 
gdzie można zobaczyć słynne palmy «Coco de mer» rosnące w 
swoim naturalnym ekosystemie. Niesamowita piesza wycieczka 
pod spektakularnymi, wielkimi drzewami nierzadko sięgającymi 
40 m. One to delikatnie kołysząc się na wietrze, wypełnią 
powietrze tajemniczym szelestem. W drugiej części dnia – 
wyjdziemy z portu by pożeglować ku północnemu wybrzeżu 
wyspy. Zakotwiczenie na noc w zatokach Anse Volbert lub Anse 
Lazio na Praslin. 

https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/Anse Volbert.jpeg


 

 

DZIEŃ6 

Anse Lazio (Praslin) - Curieuse Island – Saint Pierre Islet - 
Anse Volbert lub Anse Lazio (Praslin) 
 
Po śniadaniu pożeglujemy ku Curieuse Island. Wyspa ta jest 
częścią Morskiego Parku Narodowego – m.in. domem dla 
więcej niż stu olbrzymich żółwi. W zależności od warunków 
wiatrowych mamy do wyboru dwa kotwicowiska. Parę godzin 
spędzonych pośród żółwi jak i spacer po lesie namorzynowym 
pośród licznych krabów pozostawi wspomnienia na długo. Po 
lunchu pożeglujemy ku Saint Pierre Islet. Wyspa pokryta jest 
masywnymi zaokrąglonymi skałami, zwieńczonymi wysokimi 
palmami kołyszącymi się delikatnie na wietrze. To typowa 
sceneria Seszeli przedstawiona w niezliczonych zdjęciach w 
przewodnikach czy czasopismach. Oprócz pięknej scenerii jest 
to doskonałe miejsce do snurkowania i obcowania ze 
wspaniałym podwodnym światem. Zakotwiczenie na noc w 
Anse Volbert lub Anse Lazio na Praslin. 

 

 

https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/Cousin 2.jpeg


DZIEŃ7 

Anse Lazio (Praslin) - Couisn 
 
Po śniadaniu pożeglujemy ku Cousin Island, będącą rezerwatem 
przyrody i domem dla rzadkich ptaków, które nie boją się ludzi  
i są na wyciągniecie ręki lub…nogi. Po południu będziemy 
nawigowali w kierunku Mahé. Po drodze duża szansa na połów 
tuńczyków jak i wyśmienite warunki żeglarskie. W planach mamy 
techniczne wejście do głównego portu w Victorii celem 
uzupełnienia paliwa. Zakotwiczenie w Eden Island. Ta marina 
jest jedną z najbardziej prestiżowych prywatnych przystani na 
świecie. Cieszy się tym tętniącym życiem, miejscem z barami, 
restauracjami, sklepami. Czeka nas Pożegnalna kolacja i 
podsumowanie rejsu. Nocleg w przystani mariny. 
 
 

 

DZIEŃ8 

Mahé Eden Island 
To już prawie koniec. Po wczesnym śniadaniu - do godziny 
09:00 - musi nastąpić wymustrowanie z jachtu. 
 
 

CO DALEJ….. 
 

Jeśli zostajesz na Seszelach – to proponujemy dalsze 
zwiedzanie największej wyspy archipelagu- Mahe. Warto, przez 



pół dnia, zobaczyć kolonialną stolice Seszeli – Victorię wraz z 
parkiem botanicznym. Na pewno powinieneś cały dzień 
przeznaczyć na trekking po parku Morne Seychellois. Pamiętaj o 
odwiedzeniu licznych zatok i plaż np. Beau Vallon  czy Anse 
Intendance. Nie zapomnij też o morskim parku przyrodniczym 
Baie Ternay jak i słodkim lenistwie na plaży z drinkiem z 

palemką😊. 

 

 

 
 

 

 

Opracowanie: 

Kpt. Cezary Sławecki 

www.travel-yachting.pl 

 

http://www.travel-yachting.pl/
https://12knots.com/Images/Cruises/Indian Ocean/Seychelles/Praslin Dream DYC/03-route/mahe big 2.jpeg

