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נמריא בטיסת לילה ישירה מתל אביב לאיי סיישל . בשעות הבוקר נחיתה באי הראשי מאהה ומשם 
נצא בנסיעה למזח נמל ויקטוריה נעלה לספינה לתדרוך על ידי הקפטן. נפגוש את הצוות שידריך את 
הטיול. נצא מנמל ויקטוריה, לדרך, לשייט קצר אל שמורת הטבע Ste Anne Marine Park, ובה מספר 
איים, וביניהם נוצרת לגונה עשירה ושלווה, עם אזורים נרחבים של שוניות אלמוגים ורצועות חול. במבט 
 Long מהשמיים, השטח היפהפה הזה נראה כמו מפל מתחת למים. נשוט בסירות דינגי לביקור באי
Island, אחד האיים בשמורת הטבע. בשעת השקיעה נהנה משיעור יוגה ומדיטציה, לפני שנשוב אל 

הספינה לארוחת ברביקיו מענגת, עם תפריט מיוחד לצמחונים וטבעונים שבינינו.

 יום 1 | שמורת הטבע

 Saint-Anne Marine
National Park

Seychelles Yoga and Wellness Cruise

אנו מזמינים אתכם למסע יוגה ובריאות בגן עדן!
מסע השייט משלב יוגה, מדיטציות, אוכל צמחוני וטבעוני, שנירקול, וטיולים רגליים בטבע ובחופי סיישל 
האקזוטיים.   זוהי הרפתקה וחווית נופש שיאפשרו לכם לגלות את איי הגרניט של סיישל, מסיפון הספינה 

ובצעדת רגליים המשוטטות בטבע.
גלו את איי סיישל ואת החיים בים וביבשה: צבי יבשה ענקיים, יערות של מנגרובים, מושבות של עופות 
הכחול...  צבעי  צלולים בשלל  ומים  לבן  חול  עם  ריקים מאדם,  בראשית,  חופי  נשימה של  עוצר  ונוף  ים 
בתוך המים, נשחה עם שנורקל באוקיינוס השופעים בדגים טרופיים, צבי ים, חתולי-ים וכרישים )קטנים 
  DiveMaster וחברותיים( החיים בין סלעי הגרניט ושוניות האלמוגים.  לצוללים מביניכם, ניתן גם לצלול עם
מוסמך מקומי שנמצא על הספינה.  תהנו בכל יום משני תירגולי יוגה )בבוקר ובשקיעה( בהדרכת רונית 
ביגר, מורה בכירה ליוגה המלמדת יוגה מעל 13 שנה במסגרות שונות בישראל ובחו"ל, מדיטציות, שחיה, 
שנורקל והליכה בטבע באיי סיישל הקסומים. תתרווחו בנוחות בספינת Sea Star בה תוכלו ללמוד על 
באוכל  ונתרכז  הפעילות  לסוג  יותאם  הארוחות  תפריט  ההפלגה  במהלך  הקראוליים.  והמטבח  התרבות 

טבעוני וצמחוני בריא ומזין, פירות וירקות מקומיים, טופו דגים וקטניות.

נגיע לאי פרלין, האי המאוכלס השני בגודלו בסיישל. למשקימות ולמשקימי קום, שיעור יוגה בסיפון 
הספינה, שיתמקד בלהכין אתכם ליום של הרפתקה ופעילות. נשוט אל האי Round Island ונשנרקל 
או נצלול בשוניות האלמוגים שלו. לאחר מכן נקפוץ לחוף לביקור באתר המורשת העולמית המפורסם, 
 Coco De שמורת טבע זו היא עמק ובו יער עתיק, בית של מין קוקוס נדיר בשם .Vallee De Mai
Mer, הנישא לגובה של יותר מ-30 מטר ומתהדר בזרע הגדול בממלכת הצומח, במשקל של כ-15 
קילוגרמים המזכיר צורת פלג גוף תחתון נשי. באי נמצא גם מין תוכי בסכנת הכחדה החי בסיישל בלבד 
בשם Black Parrot. נתהלך בשבילים שבשמורה השופעת, שמשרה אווירה של יער ערפל מסתורי 
וקסום, הודות לחופה שיוצרים עצי הקוקוס הענקיים ועתיקי היומין, שעליהם מגיעים לאורך של 8 מטר. 
נחזור לסיפון לאחר צוהריים של שנירקול, צלילה או מנוחה במפרץ Ste Anne. נסיים את היום בסשן 

של יוגה ולאחריה נשוב לסיפון לארוחת ערב מזינה.

 יום 2 | פרלין

Praslin

להצטרפות למסע: 
רונית ביגר - 052-6472188
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הפלגת בוקר תביא אותנו אל האי לה דיג. נתחיל את היום עם תרגול יוגה מעצים ומהנה ולאחר מכן 
נאכל ארוחת בוקר. נרד מהספינה ונטייל בלה דיג ברכיבת אופניים, בחווית רכיבה מיוחדת, כשלצידנו 
נפרשים חופים בתוליים כמעט ללא תיירים ומרחבי אוקיינוס בשלל צבעי הכחול. לה דיג הוא ביתה 
של הציפור האנדמית חטפית גן עדן )Seychelles Paradise Flycatcher(, אבל נראה שהאי צבר את 
פרסומו דווקא הודות לחוף Anse Source D'Agent שנחשב החוף הכי מצולם בעולם )ובצדק, אתם 
תראו(. לאורך החוף נישאים סלעי גרניט העצומים, בני 650 מיליון שנה, המעוצבים בתצורות מרהיבות 
ובו מתקיימות מגוון פעילויות   L’Union Estate נעצור בפארק  ליצור. בדרך לחוף  יכול  שרק הטבע 
מסורתיות, בהן מפעל מקומי וקטן של קופרה )ה"בשר" של פרי הקוקוס(, מטעי וניל ומספנה. נסיים את 

היום בשיעור יוגה על החוף, אל מול השמש השוקעת.

 יום 3 | לה דיג

La Digue

יום 4 | אריד
Aride

שייט מוקדם השכם בבוקר אל האי אריד. עם עגינה נרד אל החוף לשיעור יוגה. אחריו, נבקר באריד, 
 ,)Seychelles Warbler( שמורת טבע שתאפשר לנו הצצה קרובה למגוון ציפורים, בהן גם סבכי סיישלי
שאנדמי לסיישל ונותרו ממנו כ-2,000 פרטים. נוכל לראות מקרוב עופות ים מדהימים ביופיים, בראשם 
שחפית פייתית )Fairy Tern(, שנקראת בשם זה משום שהיא דומה לפיה. מסלול ההליכה יוביל אותנו 
לפסגה כשלמרגלותינו מצוק ותצפית מרהיבה אל הים. לאורך המצוק יש מושבה גדולה של פריגטות, 
לו  יותר משני מטר, שבזכות המבנה שלו מאפשר  ים מרשים בעל מוטת כנפיים מרשימה של  עוף 
לצבור מהירות ולבצע פעלולים אווירובאטיים. זהו אחד הריכוזים הגדולים ביותר של פריגטות. בתצפית 
נחווה מדיטציה חושית. אריד הוא המקום היחיד שבו צומחת באופן טבעי Wrights gardenia, פרח 
לבן מרהיב, וכן נרשמו סביב האי כ-400 מינים של דגים. נשוט אל האי הקטן Booby, שנראה כמו גבעה 

קטנה בלב מרחבי ים אינסופיים. נצא לשנירקול או לצלילה ונקנח בתרגול יוגה בשקיעה.

יום 5 | קוריוז
Curieuse

עם אור ראשון נשוט אל האי קוריוז. נהנה משיעור יוגה על החוף ושחיה בצפון האי, האזור הכי לא 
מתוייר באי – פראי ומלא בשוניות אלמוגים וחופים לבנים. כעת נצא לביקור באי הזה, שלמעשה מלבד 
פקחי טבע, אינו מיושב כלל. עם ההגעה לאי נפגוש בצבי יבשה ענקיים שמסתובבים באי בחופשיות, 
וכן נבקר במקלט לצבים צעירים שמאפשר להם לגדול בביטחה ואז לצאת את הטבע. באי יש יערות 
נרחבים של מנגרובים, הייחודים בכך שהם חיים במים מלוחים, בחגורת הגאות והשפל. במהלך המסלול 
נגיע לנקודת תצפית עוצרת נשימה על האזור. לאחר ארוחת צוהריים ברביקיו באי, ניתן ליהנות מספורט 
ימי או פשוט להירגע בחוף היפהפה של האי, מול מי הטורקיז של האוקיינוס. נסיים את הערב עם תרגול 

יוגה ומדיטציה על הסיפון, לפני ארוחת ערב.

יום 6 | חוף
 Anse Lazio

נהנה משיעור יוגה על הבוקר בסיפון, ולאחריו נעזוב את האי קוריוז ונשוט אל Anse Lazio, מפרץ 
מרהיב בצפון פרלין. ננחת על החוף, אחד החופים היפים בעולם, המאפשר שנירקול או צלילה. שייט 
אחרי הצוהריים חזרה לכיוון האי מאהה. נבלה את הלילה בפארק Ste. Anne Marine שם נשתחרר 

ונירגע בשיעור יוגה לאור ירח. נחגוג בארוחת ברביקיו לפרידה וריקודים.

שייט בחזרה למאהה בשעות הבוקר המוקדמות. נגיע לנמל Inter Island Quay ומשם הסעה לשדה יום 7 | טיסה סיישל-ת"א
התעופה לטיסת חזור ישירה לישראל.
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ספארי, בשפה הסווהילית, פירושו מסע. בשפה שלנו, מסע פירושו יציאה לדרך של גילויים חדשים, 
מראות, ריחות, טעמים. תחושה שאין דומה לה. לגלות את אפריקה, בכל פעם מחדש, כבר 20 שנה. 

נשמח להיות הדרך שלכם, לאפריקה.

הדרך לאפריקה

הבטיחות והנוחות שלכם הם בראש סדר העדיפויות שלנו. 	 
סדר היום ומיקום הפעילויות השונות עשוי להשתנות מעט בהתאם לתנאי מזג האויר והחלטת המדריכה והקפטן.	 
הקפידו להביא הרבה קרם הגנה, כובע ומשקפי שמש – סיישל לרוב חמימה ושטופת שמש לאורך כל השנה, וקרני השמש 	 

יכולות להשפיע במיוחד כשאנחנו שוהים בכלי שייט, עקב השתקפותן מהים. 
סיישל עשויה לפעמים להיות סוערת וגשומה )עדיין חם(, מומלץ להביא מעיל קל מאוד. 	 
הביאו נעליים מתאימות להליכה על הסיפון ועל החוף, כמו גם במים רדודים )בכמה ביקורים באיים נרד מהסירות אל החוף 	 

דרך מים רדודים(. הביאו מזרן יוגה לשיעורי היוגה.
ייתכן שיהיו יתושים בכמה ביקורים באי, אנו ממליצים להביא דוחה יתושים.	 
ישנן הזדמנויות רבות לצלול ברוב ימי המסלול וצוללים מוסמכים וניתן גם לבצע צלילות היכרות למתחילים. 	 
כל ההפלגות שלנו הן על בסיס פנסיון מלא – אנו מגישים שילוב של מטבח קריאולי בינלאומי ואותנטי. 	 
בקבוקי מים, משקאות קלים, בירה, יין ומשקאות חריפים זמינים על הסיפון בתשלום נוסף. מוזמנים לקבל מאיתנו את המחירון.	 
אנא צרו איתנו קשר לצרכים תזונתיים מיוחדים.	 

חשוב לדעת

מחירים
מחיר לאדם בחדר זוגי $3790 | תוספת לחדר יחיד $660

המחיר כולל
ת"א-סיישל -ת"א 	 
הסעות מ/אל שדה התעופה בסיישל	 
לינה בספינה בחדר זוגי 	 
ותה 	  )שתייה: מים קרים, קפה  כלכלה מלאה במהלך השייט 

לאורך כל היום, ומיץ בארוחת הבוקר(
ירידות לאיים וביקורים בשמורות טבע לפי המסלול	 
לדייג 	  ציוד  סאפ,  חתירה  גלשן  קאיאק,  סירות   2 ימי:  ציוד 

מהספינה
שני שיעורי יוגה ביום עם מורה בכירה ליוגה	 
צוות מקצועי בספינה	 
ציוד שנירקול )מסיכה, קנה וסנפירים( ומדריך שנירקול מוסמך	 
סירת דינגי עם מנוע חיצוני לסיורים ולפעילויות 	 
אגרת כניסה לאיים ולפארקים ימיים ושירותי נמל	 

המחיר אינו כולל
צלילה, הדרכה וציוד צלילה	 
מים מינרלים ומשקאות מהבר, שתייה קלה ואלכוהול	 
תקשורת  - בספינה אין WiFi. ניתן להצטייד בכרטיס סים מקומי	 
בריאות 	  ובביטוח  נסיעות  בביטוח  מחויבים  המטיילים  ביטוח: 

בתוקף. עבור הצוללנים, על הביטוח לכלול גם צלילה
טיפים לצוות )מומלץ כ-90-70 דולר לאדם(	 
בדיקת קורונה בארץ ובסיישל )כ- $120 לאדם בסיישל(	 

תנאי הזמנה ותשלום 
דמי הרשמה בסך 25% ממחיר הטיול. 	 
עד 60 יום לפני הטיסה יש לשלם סך 50% ממחיר הטיול	 
30 יום לפני הנסיעה יש לשלם את היתרה בסך של 25% ממחיר הטיול	 

תנאי ביטול
מיום ההרשמה ועד 90 יום לפני היציאה: ייגבו דמי רישום בסך $100	 
ביטול בין 90 ל-31 יום לפני היציאה: ייגבו 20% ממחיר הטיול	 
ביטול פחות מ-30 יום לפני היציאה: ייגבו 75% ממחיר הטיול	 
 במקרה של סגירת גבולות בסיישל/ בישראל  – יינתן החזר כספי מלא בניכוי $100 דמי רישום	 

הערות חשובות
יש למלא את כל הטפסים הדרושים של הרשויות בישראל ובסיישל טרום הטיסות הלוך וחזור	 
הטיול מותנה בהרשמה של מינימום   10 מטיילים  בקבוצה 	 
מחיר כרטיס הטיסה כפוף לעדכון ושינוי של חברת התעופה והמחיר יעודכן בהתאם.	 
ט.ל.ח	 


