SESZELE – podróż poślubna
Wybraliśmy dla Was luksusowe hotele, które przewidują zniżki, gratisy oraz specjalne pakiety
dla nowożeńców. Oto kilka przykładów:

hotel Denis Private Island 5* proponuje nowożeńcom:
- zniżki dla nowożeńców,
- kolacje przy świecach,
- napoje oraz przekąski,
- masaże.

hotel Constance Lemuria Seychelles 5*+ (Praslin)
zapewnia młodym parom:
- zniżki dla nowożeńców,
- 3 daniowa kolacja przy świecach z kieliszkiem szampana,
- torba plażowa, koszulka polo i butelka wina musujące gratis,
- w wybranych terminach vouchery 100 eur/dzień do
wykorzystania na posiłki, napoje oraz zabiegi spa,
- w Junior Suite butelka szmpana i przekąski do pokoju,
w Senior Suite masaż (30 min.) dla 2 os oraz owoce do pokoju.

hotel Constance Ephelia Seychelles 5* (Mahe) oferuje
nowożeńcom:
-

zniżki dla nowożeńców,
butelka wina musujące oraz szampana, ciasto i drink gratis,
torba plażowa gratis,
romantyczna kąpiel gratis.

hotel Le Domaine de L'Orangeraie 5* proponuje
nowożeńcom:
- kolacja przy świecach,
- kosz owoców i kieliszek szampana gratis,
- manicure i pedicure dla panny młodej,
- masaże.

Wasz perfekcyjny dzień na La Digue
Podczas widokowego przelotu helikopterem
na wyspę La Digue będziemy rozkoszować
się niesamowitymi widokami. Na tej
przepięknej wyspie zostanie wykonana
Wasza ślubna sesja zdjeciowa oraz
będziecie mogli się rozkoszować lunchem
i drinkiem w romantycznej restauracji
"Lanbousir".
Cena pakietu zawiera: - przelot helikopterem na
i z La Digue, - drink powitalny oraz lunch
w restauracji, - 4 godzinna sesja zdjęciowa, - 36 zdjęć drukowanych i na CD, - przewodnik, – transfery z i do
hotelu oraz na La Digue.

Zwiedzanie Mahe i ślubna sesja
zdjęciowa
Wycieczka po wyspie z prywatnym
przewodnikiem podczas której zwiedzimy
stolicę Victoria oraz najpiękniejsze zakątki
południa wyspy. Podczas wycieczki zostanie
wykonana ślubna sesja zdjęciowa
(4 godziny) oraz zjemy romantyczny obiad
w restauracji "Jardin du Roi", która położona
jest w przepięknej scenerii.
Cena pakietu zawiera: - obiad w restauracji,
- zwiedzanie, - 4 godzinna sesja zdjęciowa, - 36 zdjęć drukowanych i na CD, - przewodnik, - transfery z i do
hotelu.

Piknik i ślubna sesja zdjęciowa
Ślubna sesja zdjęciowa, która zostanie
wykonana w wspaniałych plenerach wyspy
Praslin – białe plaże, lazurowa woda i bujna
roślinność. Romantyczny piknik uprzyjemni
sesję.
Cena pakietu zawiera: - kosz piknikowy z jedzeniem
i butelką wina, - 4 godzinna sesja zdjęciowa, - 36 zdjęć
drukowanych i na CD, - przewodnik, - transfery z i do
hotelu.

Wasz perfekcyjny dzień w hotelu
Coco de Mer
Romantyczna kolacja na plaży w jednym
z najbardziej lubianych hoteli na wyspie
Praslin z nastrojowym oświetleniem
i muzyką.
Cena pakietu zawiera: -3 daniowa obiadokolacja,
- oświetlenie i dekoracje.

