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Dra på en fantastisk 17 dagers badeferie og øyhopping på
Seychellene!
Opplev nydelige, paradisaktige strender og omgivelser og lev et
slaraffenliv på tre av Seychellenes nydelige øyer - Mahé, Praslin
og La Digue. For dere som ønsker å utforske området mer, er
det utallige ting og aktiviteter å se og gjøre, fra snorkling ved
korallrevet, turgåing i regnskogen og mye mer. Spennende Mahé

Uforglemmelige Praslin

Paradisfølelsen i La Digue

Uforglemmelige strender

Forlokkende ur- og regnskog

https://www.benns.no/afrika/seychellene


Dagsprogram

no
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Dag 1: Avreise Norge
Dere reiser fra Norge mot fantastiske Seychellene. Dere
har en mellomlanding og ankommer i morgen.

Seychellene
Beliggende øst for Afrika består Seychellene av 115 øyer
som er spredd utover Det Indiske Hav, nord for
Madagaskar. De to største øyene er Mahé og Praslin.
Mange av strendene på Seychellene er tilnærmet
uberørte og noen av dem kan du ha nesten helt for deg
selv. Seychellene er kjent for sine uforglemmelige
solnedganger, noen av verdens vakreste strender, unike
dyr og planter, foruten en avslappende atmosfære
krydret med arabisk, fransk britisk, afrikansk og kinesisk
kultur. Til vanns i de lune buktene svømmer utallige
forskjellige, fargerike fisker - med andre ord et paradis
for snorklere.

Dag 2: Ankomst Mahé
Dere ankommer den internasjonale flyplassen
beliggende på Seychellenes største øy, Mahé, og her vil
dere tilbringe de neste 5 nettene. Dere blir hentet på
flyplassen og blir tatt med til det valgte hotellet. På Mahé
kan dere velge mellom:

Standard: Arugerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Det er utallige ting å se og gjøre på den største øya på
Seychellene. Det er ikke satt opp noe bestemt program
på denne badeferie, men vi kan bl.a. anbefale følgende å
gjøre på Mahé:

Snorkling og dykking - Det er flere steder
Vannsport - Det er utallige steder man kan drive
med aktiviteter på vannet fra.
Øyhopping - Det er mange nærliggende øyer man
kan ta dagsturer til, hvis man ønsker å utforske

https://www.benns.no/afrika/seychellene


Dere starter turen på den største og mest folkerike øya, Mahe
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øyriket ytterligere.
Solbading - Det er utallige nydelige, paradisaktige
strender.
Vandring - Med nasjonalparken Morne Seychellois
som dekker 20% av øya er det mange flotte
turmuligheter.
Kultur - Det er utallige kulturelle ting å se og
steder å besøke på Mahé, fra museumer og galleri
til kirker og templer.

Ønsker dere på forhånd organiserte utflukter kan vi
selvsagt hjelpe dere med dette. Kontakt oss for mer
informasjon. På de følgende dagsprogrammene er det
satt opp mer detaljerte forslag til hva dere kan se og
gjøre på Mahé, inkludert restaurantforslag.

Mahé
Som den største øya på Seychellene, er Mahé også den
mest folkerike med neste 90% av hele øyrikets
befolkning boende. Som den Seychellenes kulturelle og
historiske hub, er det utallige ting å se å gjøre. Øyas
sjarmerende, knøttlille hovedstaden, Victoria, er en
hyggelig by som virkelig bør oppleves og her kan
attraksjonene kan nåes til fots. Se blant annet Victorias
gamle klokketårn, tinghuset, den botaniske hagen,
nasjonalhistorisk museum, hindutempelet Arulmigu
Navasakti Vinayagar og markedet Selwyn-Clarke.
Victoria Market er et samlingspunkt for de lokale.
Seychellenes høyeste fjelltopp ligger også på Mahé -
Morne Seychellois (905 moh) - og topografien generelt
består av en flott variasjon av nydelige strender, fjell og

forlokkende, grønn, tropisk skog.

Augerine Hotel
Dette sjarmerende hotellet med 15 rom ligger et lite
stenkast unna den nydelige Beau Vallon Bay og ca. 5 km.
fra Victoria sentrum. Rommet er komfortabelt innredet
med seng, air condition, bad, safe, et lite kjøleskap og
balkong med havutsikt. Hotellet har en restaurant med
en interessant attributt - nemlig et 400 år gammelt
Takamaratre snudd på hodet, hvor røttene skaper taket.

Carana Beach Hotel
Som vinner av 'World Luxury Hotel Award' 2019, er
dette prisvinnende hotellet noe for et hvert luksusdyr.
Carana Beach Hotel er et boutique hotell med en helt
særlig sjel og dedikasjon til et luksuriøst opphold.
Rommet har alt man behøver fra komfortabel
dobbeltseng, romslig bad, air condition, wifi,
nespressomaskin mm. og for å ikke snakke om den store,
velmøblerte balkongen som ser ut over det forlokkende
Indiske Hav. Arkitektonisk er hotellet skapt for å
fremheve landskapet og omgivelsene rundt hotellet.

Overnatting:
Standard: Arugerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Dag 3: Mahé
Det er ikke satt opp noen organiserte utflukter, så dere



Little Big Ben i Mahe
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kan fritt frem gjøre akkurat hva dere har lyst til, når dere
har lyst til det. Det kan anbefales å leie bil for dere som
ønsker å utforske øya til det fulle og kontakt oss for mer
informasjon.

Det er en rekke steder for de kultur- og
historieinteresserte som kan anbefales:

National Museum of History - Den ombygde
høyesterett kolonibygningen fra 1885 åpnet i 2018
gir dere et utrolig innblikk i de siste 300 år med
historie fra Seychellene.
Markedet Selwyn-Clarke - På dette sjarmerende
afrikanske markedet i Victoria kan man finne alt fra
deilig fersk frukt og sjømat til klær.
Clock Tower - Brakt som symbol til Victoria i 1903
fra England etter det ble en britisk koloni.
Takamaka Bay - Ta turen til denne sjarmerende
bukten og besøk hoved romdestilleriet og lær mer
om prosessen og hvordan man lager rom på en
omvisning som avsluttes med prøvesmaking. Det
er også flotte turmuligheter og restauranter i
bukten.
SeyTé Tea Factory - Beliggende ca. 3 km. fra Port
Glaud, har dere mulighet til å få en omvisning på en
tefabrikk. Det anbefales å komme før kl. 12.00 for å
se hele prosessen fra tørking av te til den blir
pakket.
Kaz Zanana - Et sjarmerende galleri med kunstnere
som George Camllie, en av Seychellenes mest
berømte malere.

Religiøse bygg - Cathedral of the Immaculate
Conception, Église Notre-Dame du Perpétuel
Secours, Anglican Church, Sheikh Mohamed bin
Khalifa Mosque, Sri Navasakthi Vinyagar Temple

Overnatting:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Dag 4: Mahé
Dere har nok en dag på fantastiske Mahé og for de natur
og vandreinteresserte kan vi anbefale:

Morne Seychellois National Park
Som et av de største høydepunktene på Mahé, dekker
denne fantastiske nasjonalpark ca. 20% av øyas
landareal. Med sitt brede assortiment av habitater, fra
mangroveskog på kysten til øyrikets høyeste fjell. Den
sentrale delen av nasjonalparken er tett dekt med frodig,
gåtefull skog som er ypperlig å utforske.

Det er mange flotte turmuligheter i nasjonalparken og
man skal ikke dypt inn i parken før man blir hensatt til et
nesten utenomjordisk sted, her i blant kan turene
Copolia Trail og Trois Freres Trail nevnes. Det anbefales
også å besøke Mission Lodge, som ligger nært det
høyeste punktet man kan nå via vei, byr på en fantastisk
utsikt.



På Mahe kan dere bo på Augernie, hvor dere har flott havutsikt
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Victoria Botanical Garden
Den velstelte botaniske hagen, ligger ca 10 min. gange
sør for sentrum av Victoria. Opplev en allé av
seychellepalmer så vel som en krydderlund, enorme
skilpadder, regnskog med fruktflaggermus og en trivelig
cafe.

Kot Man-Ya og Le Jardin du Roi
Beliggende på østkysten er disse nydelige parkene fylt
med vakre, eksotiske planter. Parkene blir også stelt av
store landskilpadder som er et skue i seg selv.

Overnatting:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Dag 5: Mahé
For dere som ønsker å leve et slaraffenliv på stranden og
bare nyte de fantastiske strendene som er på Mahé, kan
vi anbefale følgende strender:

Beau Vallon Beach - En av Mahés mest populære
strender som er vakker rammet inn av palmer og
takamakatrær.
Anse Soleil - Denne, nesten hemmelige, lille
stranden er det ypperlige stedet for en hyggelig
lunsj.
Anse Major - En av de vakreste strendene på

Mahé, men kun tilgjengelig til fots fra Danzil.
Bemerk at det er sterke strømmer, så vær varsom
om dere ønsker å svømme.
Anse Takamaka - En nydelig kritthvit strand
beliggende på vestkysten av Mahé.
Fairyland Beach - En postkortaktig, nydelig strand
beliggende på østkysten, med gode
snorklemuligheter i nærheten.
Anse Petite Police & Police Bay - En fantastisk
perle av en bukt som er er tilgjengelig fra
landsbyen Quatre Bornes, men hvor strømmene er
så sterke at det ikke anbefales å svømme.
Anse Intendance - Beliggende på vestkysten, er
denne nydelige stranden sjeldent overfylt og byr
på gode svømme- og snorklemuligheter.

Bemerk: Det er flere steder ved strendene at
havstrømmen er for sterk til at det anbefales å svømme.
Her anbefales det heller å bare nyte de vakre
omgivelsene med solbading og en deilig piknik.

Overnatting:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Dag 6: Mahé
Det er også utallige flotte restauranter og spisesteder
rundt omkring på Mahé, blant annet:



Hotell Augerine på Mahe
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La Grande Maison - Beliggende i Takamaka Bay
med utsøkt og fantastisk kreolsk mat.
La Perle Noire - Nydelig italienskinspirert mat i
Beau Vallon.
Marie-Antoinette - Dette er en hel opplevelse og
det anbefales å komme på tom mage, da da dagens
meny byr på helt fantastiske retter.
Del Place - Trivelig kreolsk restaurant, i sær kjent
for sin nydelige sjømat, beliggende på vestkysten.
Rockpool - Beliggende i Beau Vallon, ved hotellet
Bliss, er restauranten kjent for sin gode
middelhavs- og sjømat.
Kafe Kreol - En av østkystens triveligste
standkafeer med mye sjarme og god mat.
Oscars The Bar & Grill - Utsøkt sjømatrestaurant
på vestkysten.
The Station - Beliggende i nasjonalparken Morne
Seychellois, bry restauranten på deilige, sunne
retter og en fantastisk utsikt.
La Scala - Nydelig italiensk restaurant kjent for sin
gode hjemmelagde pasta, beliggende i Beau Vallon.

Overnatting:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Dag 7: Mahé - Praslin
Etter et flott opphold på Mahé, bærer turen nå videre til

fantastiske Praslin hvor dere skal være de neste 5
nettene. Her kan dere velge mellom 2 hoteller:

Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

Les Villa D'Or
Dette hyggelige leilighetshotellet er midt i blinken for
dere som ønsker å ha mye fleksibilitet, da det er
selvbetjent med kjøkken og gir dere følelsen av ha deres
eget koselige strandhus. Hotellet er en del av turiststyre
på Seychellenes gruppe ' Seychelles Secrets', og ligger et
lite stenkast unna den nydelige, kritthvite stranden Cote
d'Or beach og ligger nært innkjøpsmuligheter. Hotellet
består av 10 små strandvillaer, som alle har trivelige
terrasser vendt mot havet, og har et trivelig basseng.
Selve strandvillaen er utstyrt med kjøkken, bad,
komfortabel seng, aircondition mm.

Hotel L'Archipel
Beliggende nordøst på Praslin på enden av den berømte
stranden Côte d'Or Vay har hotellet en fantastisk utsikt
over sin egne, private strand Anse Gourvernement.
Dette luksushotellet er med andre ord noe i en klasse for
seg. Hotellet består av 34 rom beliggende i nydelige
grønne, tropiske omgivelser, har 2 utsøkte restauranter
og et flott evighetsbasseng. I et romslig Superior Room
har dere alt dere behøver for et komfortabelt opphold -
en deilig dobbeltseng, et flott bad, aircondition, wifi, mm.

Praslin
Som den nest største øya i Seychellene, er Praslin mindre
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befolket og mer avslappet enn Mahe. Her finner man den
utgamle skogen Vallée de Mai, som ligger på UNESCOs
verdensarvliste, som er et skue man sent vil glemme.
Naturreservatet huser bl.a. den endemiske
Seychellepalmen med nøtten 'coco de mer' -
havkokosnøtt - som er en dobbel kokosnøtt, så vel som
annen unik flora og fauna. Øya ligger omgitt av et
fantastisk korallrev som gjør vannet mye roligere enn på
Mahé og har også mange nærliggende øyer som er
populære å dra på dra på dagsutflukter til, her i blant
Curieuse, Cousin, Cousine, Felicité og the Sister Islands.

Overnatting:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

Dag 8: Praslin
Da Praslin er en mindre befolket øy enn Mahé, og
dermed mindre trengsel på de populære, paradisaktige
strendene, kan vi anbefale at dere nyte de nydelige
omgivelsene på følgende strendene:

Anse Lazio - Beliggende på nordvesttippen av øya,
er denne fantastiske stranden med forlokkende
blågrønt hav, ansett som en av verdens flotteste
strender. Stranden er omkranset av palmer og
takamakatrær og til tross for sin popularitet er den
aldri overbefolket.

Anse Volbert - Denne lange, nydelige stranden
med rolige farvann, er perfekt for både hav- og
solbading. Det er også gode muligheter for
snorkling og svømming og det er mulig å svømme
over til den lille øya Chauve-Souris som ligger nært
kysten.
Anse La Blague - Denne isolerte stranden på
østkysten er perfekt for en privat piknik og gir dere
virkelig en 'Robinson Crusoe'- følelse.
Anse Marie-Louise - Beliggende helt på sørspissen
av øya, byr denne flotte stranda på mange deilig
avslapping og mange små, private viker.
Anse Consolation - En flott strand med få
besøkende og et utmerket sted for en avslappende
ettermiddag.
Grand Anse - En lang, flott strand med langrundt
som er perfekt for å leve et slaraffenliv.

Det er utallige gode spisesteder på Praslin og ønsker
dere å nyte god mat utenfor deres valgte hotell, kan vi
bl.a. anbefale følgende:

Café des Arts - Kanskje Praslins mest elegante
restaurant som ligger på hotellet Le Duc de Praslin.
Nyt den utsøkte maten i omgivelser som kan ta
pusten fra enhver.
Les Rochers - En utsøkt, kreolskinspirert
sjømatsrestaurant.
PK's @ Pasquière & Gastropub - Nydelig kjøtt- og
sjømat i omgivelser med spektakulær utsikt.



Nasjonalparken Morne Seychellois, Mahe
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Les Lauriersa - Med sin spennende kreolbruffet er
det mye godt å velge mellom og prøve seg på.
Restaurant Paradisier - Ansett som en av de beste
restauranter i Grand Anse, med en variasjon av
kreolsk- og internasjonal mat.
Bonbon Plume - Beliggende rett ved Anse Lazio er
denne sjømatrestauranten beliggende i mildt sagt
nydelige omgivelser.
Coco Rouge - Deilig kreolsk mat, i litt mindre
spennende omgivelser så det kan anbefales å ta
takeaway og gjøre det til en piknik.
Breeze Garden & The Fish Restaurant - En god
sjømatrestaurant med en rekke spennende retter.
Capricorn - Nydelig sjømatsrestaurant beliggende
ved stranden Anse Kerlan.

Overnatting:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

Dag 9: Praslin
For dere som er natur- og vandreinteressert er det et
sted som skiller seg ut på Praslin:

Vallée de Mai National Park
Legenden ville ha det til at denne nydelige
nasjonalparken Vallée de Mai, som er en del av
UNESCo's verdensarvliste, var Edens hage. Uansett om

dette er tilfellet er denne urskogen, med sine endemiske
planter og dyreliv, et sted man sent vil glemme. Parken,
som var helt uberørt før 1930-tallet, er et av to steder i
verden hvor man naturlig kan finne den endemiske og
spesielle 'coco de mer' seychellpalmen. Dette unike,
doble, gigantiske frøet, som er verdens største frø, kan
kun ellers finnes i på den nærliggende øya Curieuse
Island.

Det er utallige flotte turstier i parken og det er i
hovedsak 3 hovedstier som tar dere inn i den
smaragdgrønne urskogen og som alle er merket. Ut over
de spesielle 'coco de mer' seychellpalmene, er det mer
enn 50 andre endemiske planter og trær i skogen, fra
spesielle nåletrær til palmer. Man finner også et helt
unikt dyreliv med flere typer reptiler og amfibier som
ikke fins noen andre steder i verden. For de
fuglinteresserte er nasjonalparken også et 'hotspot' for
interessante fugler og man kan bl.a. se: den endemiske
seychellbylbylen, den blåe duen, seychellwarbleren og
den truede svarte papegøyen som det er under 1000
gjenlevende i det fri.

Overnatting:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

Dag 10: Praslin
Det er flere nærliggende øyer som kan anbefales å dra på
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dagsutflukter til, og her kan vi bl.a. anbefale:

Curieuse Island
Beliggende nært nordkysten til Praslin, er denne lille øya
på 2,9 kvm. kjent for seychellpalmene med 'coco de mer'
nøttene og for den rødlige jorden. Etter en stor brann på
1960-tallet, hvor bl.a. over 150 seyshellpalmer brant
ned, ble det satt i gang et større konserveringsarbeid, og
fra 1979 ble øya med omegn erklært som Curieuse
Marine National Park.

I samme periode ble det tatt tak i den gigantiske
Aldabaraskilpadden fra øya Aldabara, hvor en rekke ble
omplassert til Curieuse. I dag er det mer enn 300 av dem
og man kan besøke en skilpaddegård, som sørger for den
videre konserveringen av arten, og komme helt en av
verdens største skilpaddearter. Øya består ellers av
mangroveskog, så vel som annen tropisk skog og
endemisk flora og fauna, og det er flotte turstier til å
utforske på.

Vi kan hjelpe dere med å organisere dagsutflukter på
forhånd. Kontakt oss for mer informasjon.

Overnatting:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

Dag 11: Praslin

Dere har hele 5 netter på utrolige og sjarmerende
Praslin. Det er ikke satt opp noe bestemt program eller
utflukter på oppholdet, men vi har satt opp noen forslag
til hva dere kan se og gjøre på øya:

Snorkling og dykking - Det er flere steder
Vannsport - Det er utallige steder man kan drive
med aktiviteter på vannet fra.
Øyhopping - Det er mange nærliggende øyer man
kan ta dagsturer til, hvis man ønsker å utforske
øyriket ytterligere.
Solbading - Det er utallige nydelige, paradisaktige
strender.
Vandring - Den fantastiske nasjonalparken Vallée
de Mai.
Kultur - Besøk f.eks. Rita's Art Studio & Gallery,
hvor den lokale kunstneren Rita Morel har sitt eget
galleri hvor hun stiller ut sine verker, som primært
er inspirert av landskapet og omgivelsene på
Praslin.

På de følgende dagsprogram for Praslin, går vi i mer
detaljer om hva dere kan gjøre og se på Praslin. Om dere
ønsker organiserte utflukter kan vi selvfølgelig hjelpe
dere med dette, så kontakt oss for mer informasjon.

Overnatting:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room
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Dag 12: Praslin - La Digue
I dag reiser dere videre til turens siste hovedøy - La
Digue - hvor dere skal tilbringe de neste 4 nettene og her
dere kan velge mellom de følgende hotellene:

Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel,
King Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa

Le Nautique Luxury Waterfront Hotel
Dette flotte boutique hotellet helt ved stranden er
designet til å reflektere de vakre omgivelsene og har bl.a.
en klassisk kreolsk arkitektur og store komfortable
verandaer. Hotellet har også et flott basseng, bar og en
utmerket restaurant. Rommet har håndlagd, stor
dobbeltseng, luksuriøst sengetøy, moderne og romslig
bad, wifi, nespressomaskin, aricondition mm.

La Domanine De L'Orangeraie
Dette fantastiske boutique hotellet kombinerer følelsen
av å bo på en liten øy med høy luksusstandard. Med 63
rom fordelt ut i mindre villaer, hvor hver villa har unike
kvaliteter og en zen-stil som frisker opp de mer nøytrale
tonene i interiøret. I en romslig Garden Villa kan dere
komfortabelt nyte bl.a. en god dobbeltseng, et flott bad,
aircondition, wifi, tv og en flott terrasse.

La Digue
Med sin unike sjarme og nydelige omgivelser, er ikke rart
at La Digue er et yndet reisemål. Dette er virkelig

øylivsstil på sitt beste og her er det virkelig bare å lene
seg tilbake og finne den indre roen. La Digue er såpass
liten at man kan utforske hele øya til fots, men det også
populært å leie sykler eller få haik av ei oksevogn. La
Digue huser også den verdensberømte stranden Anse
Source d'Argent som kanskje er en av verdens mest
fotograferte strender - med sine skulpturtelle
steinblokker og nydelige sand. På øya ligger også L'Union
Estate, som er en kokosnøttplantasje og mølle, som er et
gjenlevende eksempel på hvordan livet på Seychellene
var for 200 år siden.

Overnatting:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa

Dag 13: La Digue
Det er utallige nydelige strender på La Digue. Her i blant
kan det nevnes:

Anse Marron - Som en av de mest utrolige
kombinasjonen av strand og bademulighet, ligger
stranden på sørspissen av øya, bak Gaudíesque.
Anse Source d'Argent - Denne billedskjønne
stranden er nok en av de mest fotograferte
strendene i verden, og ikke uten grunn. Kritthvit
sand, forførerisk grønnblått vann og store
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granittblokker som rammer inn området, er noe å
glede seg til.
Anse Cocos - Nydelig hvit strand med tiltalende
turkis vann. Bemerk at det er sterke havstrømmer
så det anbefales å bade i kulpene.
Grand Anse - Som den lengste stranda på La Digue,
kan man nyte de vakre omgivelsene. Bemerk at det
er sterke strømmer her, så det kan være farlig å
svømme her.
Petite Anse - Denne vakre lille stranden, som ligger
mellom Grand Anse og Anse Cocos, er et perfekt
sted for de som ønsker å solbade. Bemerk her er
det sterke havstrømmer, så det frarådes å svømme.
Anse Sévère - Beliggende lett tilgjengelig nord for
La Passe, er denne stranden flott å tilbringe en dag
på. Her er det også gode bade- og
snorklemuligheter da det et korallrev utenfor
stranden.
Anse Patates - En søt og vakker liten strand med
gode bade- og snorklemuligheter på nordspissen av
øya.

Bemerk: Flere steder og strender er det sterke strømmer
rundt La Digue og det anbefales at dere bader i de
naturlige bassengene. Dette gjelder i sær i den sørøstlige
monsuntiden fra april til oktober.

Overnatting:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa

Dag 14: La Digue
Veuve Reserve
Midt på La Digue, ligger det lille naturreservatet kalt
Veuve Reserve. Det 21 hektar store reservatet ble
opprettet i 1982, primært for den endemiske og
utrydningstruede seychelliske paradisfluesnapper.
Denne vakre, mørkeblå fuglen var å finne rundt om på
Seychellene, men da den trenger insekter og rik
vegetasjon forsvant den gradvis med avskogingen.

I dag er dette det siste stedet man kan finne fuglene, og
de er i dag godt overvåket og passet på, så de ikke
forsvinner helt og holdent.

Det anbefales å ta turen til reservatet og få en omvisning
av en lokal guide.

Overnatting:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa

Dag 15: La Digue
Ut over de fantastiske strendene på La Digue, er det flere
ting å ta seg til på øya.

Nid d'Aigle, som er øyas høyeste punkt på 333



Unn deg en spabehandling på Carana, Mahe
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m.o.h. er verdt å ta turen til for dere som er glade i
å gå på tur. Her vil dere ha en fantastisk utsikt over
La Digue og se ut til øyene Mahe, Prasline,
Curieuse, Félicité, Grande Soeur, Petite Soeur og
Frégate. Man skal være i relativ god form for å ta
denne turen, men utsikten som venter dere på
toppen er uten tvil verdt det.

Er dere historie- og kulturinteressert kan vi anbefale å ta
turen til:

Kirken Notre Dame de L'Assomption - Med sin
gule fasade og hvite detaljer et skue verdt å innta.
L'Union Estate & Copra Factory - Den en gang
aktive kokosnøttplantasjen er i dag blitt til en
avslappet fornøyelsespark med historiske
bygninger, vaniljeplantasje, en

Overnatting:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa

Dag 16: La Digue -
Hjemreise
I dag reiser dere fra fantastiske La Digue til Mahé og til

flyplassen. Denne utrolige og uforglemmelige badeferien
på Seychellene er over, og dere reiser mot Norge, har et
mellomstopp og ankommer i morgen.

Dag 17: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge og nå gjenstår det bare fordøye
og dele alt av inntrykk og opplevelser dere har hatt på de
fantastiske øyene Mahé, Praslin og La Digue.



Priser og avganger
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Reiseperiode 01. august - 14. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Standard
35 198,00 NOK

Deluxe
44 498,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Standard
Kontakt oss

Deluxe
Kontakt oss

Reiseperiode 01. januar - 22. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Standard
35 198,00 NOK

Deluxe
44 198,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli   - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Standard
35 198,00 NOK

Deluxe
44 498,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r

Transport t/r ferger

Ferge t/r Mahé - Praslin

Ferge t/r Praslin - La Digue

4netter på La Digue

5netter på Praslin

5netter på Mahé

Frokost

Reiseforsikring

lunsj og middag

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/seychellene/oyhopping-og-badeferie-pa-seychellene-78737?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/seychellene/oyhopping-og-badeferie-pa-seychellene-78737%3E

