
Silhouette Island & MahéSilhouette Island & Mahé

46 098,-
Pris per person - Fra kr
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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 de uforglemmelige øyene Silhouette og Mahé på
Seychellene. Nyt utrolige og uforglemmelig flora og fauna, kultur
og utsøkt mat på denne fantastiske badeferien på Seychellene.

Magiske Mahé

Paradisaktige strender

Forlokkende ur- og regnskog

Spennende Silhouette Island

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


Dagsprogram
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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
Seychellene - Silhouette
Island
Dere ankommer den internasjonale flyplassen på Mahé
og reiser deretter over til den fantastiske Silhouette
Island. Her skal dere tilbringe de neste 7 nettene i
eksklusive omgivelser på Hilton Seychelles Labriz Resort
& Spa. Det er ikke satt opp noe program, men på de
følgende dagsprogrammene har vi satt opp forslag til
forskjellige aktiviteter på Silhouette.

Silhouette Island
Beliggende 20 kilometer nordvest for Mahé, ligger
Seychellenes tredje største øy, Silhouette. Her finner
man en spennende flora og fauna, med bl.a. røkelsestrær
og eldgamle kjempeskilpadder. Øya har vært en marin
nasjonalpark siden 1987 og over 92% av øya er et
beskyttet område. Silhouette er kjent for sine kritthvite
strender som rammer inn et nydelig og frodig

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


Prøv dere på dykking
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fjellandskap. Øyas høyeste fjell er Mount Dauban (740
moh) og det ligger omgitt av nydelig regnskog som er fylt
med spennende og eksotisk flora. Fjellet er oppkalt etter
den familien som eide øya frem til 1960-tallet, og det er
kun siden 1982 at øya har vært under styre av
regjeringen på Seychellene.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Beliggende helt ved stranden, danner dette private og
eksklusive Hilton hotellet fantastiske rammer for
oppholdet på Silhouette. Hotellet ligger velplassert i
velstelte grønne, frodige omgivelser inn blant den
naturlige jungelen og det føles derfor som man går i ett
med naturen. Hotellet tilbyr 7 flotte restauranter og
barer og har mange interessante aktiviteter å tilby. Dere
skal bo i en Double King Garden Villa og her kan dere
bl.a. nyte en stor og komfortabel dobbeltseng, en
fantastisk utedusj, et flott oppholdsrom og en
avslappende terrasse.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 3: Silhouette
Det er mye å ta seg til på Silhouette ut over det å nyte et
slaraffenliv på stranden og det kan anbefales:

Snorkling og dykking. Med et fantastisk korallrev

langs kysten er det mange fantastiske steder å se
livet under vannoverflaten.
Vannsport. Det er er mange aktiviteter å drive på
med over vannoverflaten også.
Øyhopping. Det er mange nærliggende øyer man
kan ta dagsturer til, hvis man ønsker å utforske
øyriket ytterligere.
Solbading. Nyt de vakre, paradisaktige strender.
Vandring. Øya består av 92% nasjonalpark, så her
er det mange flotte steder å utforske.
Sykling. Lei sykler på hotellet og utforsk denne
spennende øya.
Spa. Hotellet har et fabelaktig spa, som er det
perfekte sted å roe ned og bli helt avslappet.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 4: Silhouette
For dere som ønsker å drive med aktiviteter under vann
kan vi anbefale følgende:

Dykking og snorkling
Silhouette har et fantastisk korallrev med noen av de
friskeste korallene på Seychellene, som gjør det et
utmerket sted for både snorkling og dykking. Øyas
granittklipper danner en spektakulær scene og det er
mulig å dykke helt ned på 35 meter. Det er også trygt å



Lei sykler og utforsk Silhouette
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dykke om natten da vannet er varmt og klart. Det er flere
steder som anbefales å dra til:

Lascars: For de litt erfarne er dette et utmerket
sted å dykke med god sikt og lite strøm. Her kan
man se blåprikkete skater, hvittipphaier, hawksbill
skilpadder, flaggermusfisk og mye mer.
Grand Barbe: For de litt erfarne er dette også et
utmerket sted, hvor granittfjellene er overgrodd av
fargerike koraller. Her ser man se barracudaer,
prikkete rokker, morayåler, løvefisk, papegøyefisk
og mye mer.
Stedene: Etienne Rocks, Roche Mondon, Point
Dauban, Roche Larai, Fusilier Bank, Ramasse Tout.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 5: Silhouette
Det er kun 160 fastboende på Silhouette, som primært
bor i landsbyen La Passe, noe som gjør det til en utrolig
privat og avskjermet øy. Som nevnt var øya i
Dauban-familiens eie frem til 1960-tallet og det
anbefales å besøke deres tidligere hjem kalt Grand Case.

Grande Case
Beliggende i landsbyen La Passe, er denne tidligere
kokosnøttplantasjen gjort om til en fantastisk kreolsk

restaurant. I mange år sto huset forlatt og det gikk rykter
om at det spøkte i det, men etter det ble restaurert har
det fått en helt ny æra. Bygningen er konstruert av en
lokal tresort kalt takamaka og alle spikrene som ble brukt
var og er i kobber. På eiendommen ligger det også et
mausoleum som er det siste hvilestedet til Dauban
familien. Det ligger fint mellom palmetrærne og de seks
tamme Aladabra skilpaddene sørger for å holde området
trimmet og på stell.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 6: Silhouette
Det er 7 flotte restauranter å velge mellom på Silhouette
som byr på noe for enhvers smak:

Café Dauban. En deilig buffetrestaurant med
innslag fra det kreolske og internasjonale kjøkken.
Nyt den gode maten i flotte omgivelser med utsikt
til Mounta Dauban og det Indiske Hav.
Grann Kaz. Beliggende i det restaurerte hjemmet
til Dauban familien, serverer restauranten deilig,
kreolsk mat.
La Pizzeria & Lo Brizan Bar. Et avslappet pizzeria
med grill og bar.
Portobello. En fin og utsøkt middelhavsrestaurant
med et godt utvalg av vin. Dere kan velge å sitte



Det nydelige bassenget på Hilton Labriz
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innenfor eller utendørs ved en innsjø.
Sakura. En asiatisk fusion restaurant med et
utendørskjøkken beliggende rett ved stranden.
Teppanyaki. Et underholdende og utmerket sted
for å nyte et deilig måltid på tradisjonelt japansk
teppanyakimåte.
4th Degree. En trivelig bar som har en fantastisk
utsikt over det Indiske Hav. Nyt god drikke og
kjempefriske sjømattallerkener.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 7: Silhouette
Det er mage aktiviteter man kan foreta seg over vann og
det kan bl.a. anbefales:

Kajakktur
Det er utallige nydelige steder å padle rundt i kajakk på
og det anbefales i sær å padle over de nydelige
korallrevene. Vannet er veldig klart og dere kan se alt fra
rokker og skater, små haier, havskilpadder og delfiner.

Båttur
Hotellet arrangerer båtturer til nærliggende øyer, så vel
som avsidesliggende strender. Dra f.eks. til de
sjarmerende øyene Praslin og La Digue, en ekskursjon til
Anse Monde hvor dere kan ha en deilig piknik, så vel som

et fantastisk cruise i solnedgangen.

Fisking
Dere har mulighet til å fiske langs kysten og det
organiseres turer langs kysten og lengre ut på havet hvor
dere kan fange større og mer dyptgående fisk.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 8: Silhouette
Nyt den siste dagen på spektakulære Silhouette Island og
de fantastiske omgivelsene her. For dere som ønsker å gå
på vandretur kan vi anbefale følgende:

Jarding Marron. Dra på en spennende vandretur i
frodige og grønne omgivelser og oppdag de
endemiske 'havkokosnøttene' (Coco de Mer), som
kun fins på øyene Praslin, Curieuse og Silhouette.
Ramasse Tout. Som det eneste stede på
Seychellene en kan se vulkanske steiner, ligger
Ramasse Tout ved siden av landsbyens kirkegård.
Grand Barbe. En gang huset denne landsbyen
plantasjearbeidere, men i dag er det kun to lokale
igjen og er et interessant sted å besøke. På vei til
landsbyen kan dere se fruktflaggermus og de
enorme og eldgamle kjempeskilpaddene.
Anse Mondon. Beliggende ca. 3 km. nord for



Nyt det fantastiske spaet på Hilton Labriz
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hotellet, er det verdt å ta gåturen til denne
fantastiske stranden. Nyt de vakre omgivelsene
med den vakre stranden som er rammet inn av
kaneltrær, palmer og albizza trær.

Overnatting: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, King
Garden Villa

Dag 9: Silhouette - Mahé
I dag reiser dere fra fantastiske Silhouette til Mahé.

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.

The H Resort Beau Vallon
Dette fantastiske boutique hotellet ligger på enden av
den velkjente stranden Beau Vallon. The H Resort ligger
sentralt til, kun 10 min. fra Victoria og 20 min. fra
flyplassen, samtidig som det ligger i naturskjønne
omgivelser med bare 5 min til nasjonalparken Morne.
Dere skal bo i en Junior Suite som har en tradisjonell
seychellsk stil med en moderne vri. Nyt bl.a. den
komfortable dobbeltsengen, et flott lounge område,
regnfallsdusj eget badekar og en flott balkong.

Overnatting: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 10: Mahé
Det er utallige ting å se og gjøre på den største øya på
Seychellene. Det er ikke satt opp noe bestemt program
på denne badeferien, men vi kan bl.a. anbefale følgende å
gjøre på Mahé:

Snorkling og dykking. Det er flere steder å se livet
under havoverflaten.
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.



Start ferien godt med en tur på spaet på Hilton Labriz
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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 museer 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.

Overnatting: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 11: Mahé
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: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 12: Mahé
Det er ikke satt opp noen organiserte utflukter, så dere
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.



Nyt utsikten i et 'infinity-pool' på Hilton Labriz
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Det er også utallige flotte restauranter og spisesteder
rundt omkring på Mahé, her i blant:

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: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 13: 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. Parken har et bred 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.

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: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite



Hilton Labriz ligger i nydelige omgivelser på Silhouette Island
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Dag 14: 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 og ligger rett ved hotellet.
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: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 15: Mahé
Det er ikke satt opp noen organiserte utflukter, så dere
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 anbefales også å dra på dagsutflukter til noen av de
nærliggende øyene. Her i blant kan det anbefales å
besøke:

Praslin
Som den nest største øya i Seychellene, er Praslin
mindre 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 Mahe.
La Digue



Spis godt på Hilton Labriz

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

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: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Dag 16: Mahé - Hjemreise
I dag reiser dere fra fantastiske 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 og Silhouette.



Priser og avganger
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Reiseperiode 23. juni - 31. august  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Dobbeltrom
52 998,00 NOK

Reiseperiode 01. september - 14. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Dobbeltrom
47 698,00 NOK

Reiseperiode 15. - 31. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

Dobbeltrom
Kontakt oss

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

Dobbeltrom
46 098,00 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

7netter på Silhouette Island

7netter på Mahé

Reiseforsikring

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

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/seychellene/silhouette-island-mahe-80242?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/seychellene/silhouette-island-mahe-80242%3E

