Ø-hop og badeferie på
Seychellerne

Oplev smukke, paradislignende strande og omgivelser, og lev et
afslappende strandliv på tre af Seychellernes smukke øer Mahé, Praslin og La Digue.
For dem, der ønsker at udforske de smukke øer mere, over og
under havets overflade, er der utallige ting og aktiviteter at se og
lave, lige fra snorkeling ved koralrevene, vandreture i regnskoven
og meget mere.

17 dage
Fra-pris pr. person i kr.

24.748,Mahé med utallige smukke strande som Beau Vallon
og Anse Royale
Morne Seychelles National Park på Mahé
Praslin med Anse Lazio & Vallée de Mai parken
La Digue med den verdensberømte strand Anse
Source d'Argent
Flot indkvartering hele vejen
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salg@benns.dk
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark i løbet af dagen i henhold til
jeres flyrejseplan mod det eksotiske Seychellerne.
Undervejs vil der være en mellemlanding inden ankomst
den efterfølgende morgen.
Seychellerne
Beliggende øst for Afrika består Seychellerne af 115 øer
spredt udover Det Indiske Ocean nord for Madagaskar.
De to største øer er Mahé og Praslin. Mange af strandene
på Seychellerne er næsten uberørte, og nogle af dem kan
du næsten have helt for dig selv.
Seychellerne er kendt for sine uforglemmelige
solnedgange, nogle af verdens smukkeste strande,
unikke dyr og planter samt en afslappende atmosfære
krydret med arabisk, fransk, britisk, afrikansk og kinesisk
kultur. Talrige forskellige farverige fisk svømmer i vandet
i de beskyttede bugter - med andre ord et paradis for
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snorkeling og badning.

Dag 2: Ankomst Mahé
I ankommer til den internationale lufthavn på
Seychellernes største ø, Mahé, og her skal I tilbringe de
næste 5 nætter. I afhentes i lufthavnen og køres til det
valgte hotel. På Mahé kan I vælge mellem følgende
indkvarteringssteder:
Standard: Arugerine Hotel, værelse med havudsigt
Deluxe: Carana Beach Hotel, chalet med havudsigt
Der er utallige ting at se og gøre på den største ø i
Seychellerne. Der er ikke lavet noget specifikt program,
og I har derfor dagene til fri disposition. Men vi kan f.eks.
anbefale følgende aktiviteter på Mahé:
Snorkeling og dykning. Der findes flere gode
steder på Mahé

www.benns.dk

Little Big Ben i Mahe

Vandsportsaktiviteter. Der er mange steder på
øen, hvor man kan leje vandsportsudstyr
Ø-hop. Der er rig mulighed for at tage på dagsture
til mange nærliggende øer, hvis I ønsker at
udforske ø-riget yderligere.
Solbadning. Der er utallige paradislignende strade,
hvor I kan solbade
Vandring. I nationalparken Morne Seychellois, som
dækker 20% af øen, er der mange flotte
vandreruter
Kultur. Der er utallige kulturelle ting at se og
steder at besøge på Mahé, lige fra museer og
gallerier til kirker og templer.
Hvis I ønsker at bestille en eller flere udflugter
hjemmefra, kan vi selvfølgelig være behjælpelige med
dette. Kontakt os for mere information. De følgende
dagsbeskrivelser for opholdet på Mahé inkluderer mere
detaljerede forslag til, hvad I kan se og gøre under
opholdet på her, herunder restaurantforslag.
Mahé
Som den største ø på Seychellerne er Mahé også den
mest folkerige med de næste 90% af hele ørigets
befolkning. Som Seychellernes kulturelle og historiske
knudepunkt er der utallige ting at se og gøre.
Øens charmerende, lille hovedstad, Victoria, er en
behagelig by, der virkelig skal opleves, og de forskellige
seværdigheder ligger i gåastand. Besøg blandt andet
Victorias gamle klokketårn, retsbygningen, den
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botaniske have, det nationalhistoriske museum, det
hinduistiske tempel Arulmigu Navasakti Vinayagar og
Selwyn Clarke markedet. Victoria Market er et
samlingssted for de lokale. Den højeste bjergtop på
Seychellerne ligger også på Mahé, Morne Seychellois
(905 moh.), og landskabet består generelt af smukke
strande, bjerge og dragende grønne, tropiske skove.
Augerine Hotel
Dette charmerende hotel med blot 15 værelser er
beliggende kun et stenkast fra den smukke Beau Vallon
Bay og ca. 5 km. fra Victoria centrum. Værelserne er
komfortabelt indrettede med seng, A/C, badeværelse,
safety box, et lille køleskab og balkon med havudsigt.
Hotellet har en restaurant, som er unikt indrettet under
et 400 år gammelt Takamara træ, hvor rødderne skaber
restaurantens tag.
Carana Beach Hotel
Som vinder af 'World Luxury Hotel Award' i 2019, er
dette prisvindende hotel noget for enhver
feinschmecker. Carana Beach Hotel er et boutique hotel
med en unik indretning og sjæl, som danner grundlaget
for et luksuriøst ophold. Værelserne har alt, hvad I
behøver fra en behagelig dobbeltseng, rummeligt
badeværelse, A/C, WiFi, espressomaskine osv. og ikke at
forglemme den store, velindrettede balkon med udsigt
over Det turkisfarvede Indiske Ocean. Arkitektonisk er
hotellet skabt med fokus på at fremhæve det
omkringliggende landskab og omgivelser.
Overnatning:
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På Mahe kan I bo på Augerine, hvor der venter en flot havudsigt

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

Dag 3: Mahé
I har hele dagen til fri disposition og kan gøre præcis,
hvad I har lyst til. Vi anbefaler at I lejer en bil, hvis I
ønsker at udforske øen fuldt ud. Kontakt os gerne for
nærmere information omkring udlejningsbiler.
For dem med interesse for kultur og historie, kan vi
anbefale at besøge følgende steder:
Det Nationalhistoriske Museum. Den
genopbyggede højesteretskolonibygning fra 1885
åbnede i 2018 og giver jer en utrolig indsigt i de
seneste 300 års historie på Seychellerne.
Markedet Selwyn Clarke. På dette charmerende,
afrikanske marked i Victoria finder I alt fra frisk
frugt og skaldyr til tøj og andre tekstiler.
Clock Tower. Bragt som et symbol på Victoria i
1903 fra England, efter at det blev en britisk
koloni.
Takamaka Bay. Tag en tur til denne charmerende
bugt, hvor I kan besøge et rom destilleri og lære
mere om processen, og hvordan man lagrer
rommen. Denne rundvisning slutter naturligvis
med en smagning. Der er også gode muligheder for
vandreture i området samt glimrende restauranter
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i bugten.
SeyTé Tea Factory. Beliggende ca. 3 km. fra Port
Glaud har I mulighed for at få en rundvisning på en
tefabrik. Det anbefales at ankomme før 12.00 for
at se hele processen fra tørring til pakning af teen
Kaz Zanana. Et charmerende galleri med kunstnere
som George Camllie, en af ?Seychellernes mest
berømte malere.
Religiøse bygninger. Cathedral of the Immaculate
Conception, Église Notre Dame du Perpétuel
Secours, Anglican Church, Sheikh Mohamed bin
Khalifa Mosque, Sri Navasakthi Vinyagar Temple
Overnatning:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 4: Mahé
I har endnu en dag på fantastiske Mahé, og for dem, der
er interesserede i natur og vandreture, kan vi anbefale:
Morne Seychellois National Park
Denne nationalpark er en af Mahé største
seværdigheder. Denne fantastiske nationalpark dækker
ca. 20% af øens landareal og kan fremvise en bred vifte
økosystemer, fra mangroveskove ved kysten til øens
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Hotel Augerine på Mahe

højeste bjerge. Den centrale del af nationalparken er
dækket af tæt frodig, regnskov, som er fremragende at
udforske.
Der er således mange gode vandreture i nationalparken,
og I skal ikke gå langt ind i parken, før I føres til et næsten
overjordisk sted. Her kan vi anbefale Copolia Trail og
Trois Freres Trail. Vi anbefaler også at besøge Mission
Lodge, som er beliggende tæt på øens højeste punkt.
Mission Lodge kan nås ad farbare veje og byder på en
fantastisk udsigt over øen og havet.
Victoria Botanical Garden
Den velplejede botaniske have er beliggende i åafstand
syd for Victoria centrum. Her kan I opleve en allé med
Seychellernes ikoniske palme, en urtehave, store
skildpadder, regnskov med frugtflagermus og en god
café.
Kot Man-Ya og Le Jardin du Roi
Disse smukke parker ligger på østkysten og er fyldt med
smukke, eksotiske planter. Parkerne er også hjemsted for
store landskildpadder, som absolut er værd at stifte
bekendskab med.
Overnatning:
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

For dem, som ønsker at tilbringe dagene på de
vidunderlige strande, som findes på Mahé, kan vi
anbefale følgende strande:
Beau Vallon Beach. Meget populær strand, smukt
indrammet af palmer og takamaka træer.
Anse Soleil. En næsten hemmelige lille strand, som
er det perfekte sted for en dejlig frokost.
Anse Major. En af de smukkeste strande her og
kun tilgængelig til fods fra Danzil. Bemærk, at der
er stærke strømme, så vær forsigtig, hvis I vil bade.
Anse Takamaka. En gudesmuk strand med hvidt
puddersand, beliggende på øens vestkyst.
Fairyland Beach. Ren postkort-strand på østkysten
med gode muligheder for snorkling i nærheden.
Anse Intendance. Denne smukke strand på
vestkysten er sjældent overfyldt og med gode
muligheder for svømning og snorkling.
Bemærk: Nogle af strandene har meget stærke
understrømme, hvorfor det ikke anbefales at bade. Her
anbefales det, at I bare nyder de smukke omgivelser med
solbadning og måske en lækker picnic. Se efter skiltning
desangående på stranden.
Overnatning
Standard: Augerine Hotel, Sea View Room
Deluxe: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Måltider inkluderet: Morgenmad
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Dag 5: Mahé
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Hotellrestauranten på Augerine

Måltider inkluderet: Morgenmad

gode hjemmelavede pasta, ligger i Beau Vallon.

Dag 6: Mahé

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

Der er også utallige gode restauranter og spisesteder
omkring Mahé, blandt andet:

Måltider inkluderet: Morgenmad

La Grande Maison. Beliggende i Takamaka Bay
med udsøgt og velsmagende kreolsk mad.
La Perle Noire. Nydelig italiansk inspireret mad på
Beau Vallon.
Marie-Antoinette. Denne restaurant er en
oplevelse i sig selv, og det anbefales at komme på
tom mave, da dagens menu byder på helt
fantastiske retter.
Del Place. Hyggelig kreolsk restaurant, som især er
kendt for lækre fisk og skaldyrsretter, beliggende
på vestkysten.
Rockpool. Restauranten ligger i Beau Vallon, ved
siden af ?Bliss Hotel, og er kendt for sine fine
middelhavsretter samt fin fisk og skaldyr.
Kafe Kreol. En af østkystens hyggeligste
strandcafeer med masser af charme og god mad.
Oscars The Bar & Grill. Lækker fiskerestaurant på
vestkysten.
The Station. Restauranten ligger i Morne
Seychellois National Park og byder på lækre, sunde
retter samt en fantastisk udsigt.
La Scala. Nydelig italiensk restaurant kendt for sin
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Dag 7: Mahé - Praslin
Efter et herligt ophold på Mahé fortsætter jeres
drømmerejse til vidunderlige Praslin, som bliver jeres
base de kommende 5 nætter. Her kan I vælge mellem
følgende to hoteller:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room
Les Villa D'Or
Dette komfortable lejlighedshotel er det oplagte valg for
jer, som ønsker at have stor fleksibilitet. Her får jeres
eget køkken med følelsen af at have jeres eget lille
hyggelige strandhus. Hotellet er en del af turistorganisationen 'Seychelles Secrets' og ligger blot et
stenkast fra den smukke Cote d'Or-strand med hvidt,
lækkert puddersand. Hotellet ligger tæt på
indkøbsmuligheder. Hotellet består af blot 10 små
strandvillaer, alle med skønne terrasser ud mod havet
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Nationalparken Morne Seychellois, Mahe

samt en dejlig pool. Selve strandvillaen er udstyret med
køkken, badeværelse, komfortabel seng, A/C m.m.

Dag 8: Praslin

Hotel L'Archipel
Hotellet ligger på den nordøstlige del af Praslin for enden
af ?den berømte Côte d'Or Vay strand og har en fantastisk
udsigt over sin egen private strand. Med andre ord: Et
luksushotel i en klasse for sig. Hotellet består af 34
værelser beliggende i smukke grønne, tropiske
omgivelser, har 2 lækre restauranter og en fantastisk
Infinity pool. I de rummelige Superior værelser har I alt,
hvad I behøver for et fantastisk ophold med en behagelig
dobbeltseng, et stort badeværelse, A/C, WiFi m.m.

I har hele 5 nætter på den utrolige og charmerende
Praslin. Der er ikke tilrettelagt noget specifikt program
eller udflugter under jeres ophold her, men vi har samlet
nogle forslag til, hvad I kan se og gøre på øen:

Praslin
Praslin er den næststørste ø på Seychellerne og mindre
befolket og mere afslappet end Mahe. Her finder I den
urgamle regnskov Vallée de Mai, som er på UNESCOs
verdensarvsliste. Her møder I et syn, som I sent vil
glemme. Naturreservatet huser bl.a. den endemiske
'Seychelles Palm' med den særegne kokosnød 'Coco de
Mer' samt anden unik flora og fauna. Øen er omgivet af
et fantastisk koralrev, der gør vandet meget roligere end
på Mahé. Fra Praslin er det meget populært at tage på
ø-hop til de mange nærliggende øer, herunder øerne
Curieuse, Cousin, Cousine, Felicité og the Sister Islands.
Overnatning:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room
Måltider inkluderet: Morgenmad
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Snorkeling og dykking. Der findes rigtig mange
fine steder for at opleve livet i havet.
Vandsport. Der er utallige steder med fine
mulighed for at lave vandsportsaktiviteter.
Ø-hop. Der er mange nærliggende øer, som I kan
tage på ø-hop til.
Solbadning. Solbadning er en oplagt aktivitet på
paradislignende strande.
Vandring. Man skal bare opleve den fantastiske
nationalpark Vallée de Mai.
Kultur. Besøg f.eks. Rita's Art Studio & Gallery.
Rita Morel er en lokal kunstner med eget galleri
hvor hun udstiller sine værker, som primært er
inspireret af landskabet og omgivelserne på
Praslin.
I de efterfølgende dagsprogrammer for Praslin kommer
vi nærmere ind på, hvad I kan se og gøre under jeres
ophold på Praslin. Hvis I ønsker at planlægge en eller
flere af de beskrevne udflugter hjemmefra, kan vi
naturligvis hjælpe jer med dette. Kontakt os for mere
information.
Overnatning:
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Hotelvalg på Mahé, Carana

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

Grand Anse. En lang, smuk strand, perfekt til en
dag med solbadning og afslapning.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Der er utallige gode spisesteder på Praslin, og hvis I vil
nyde et godt måltid mad i andre rammer end hotellets,
kan vi bl.a. anbefale følgende:

Dag 9: Praslin
Praslin er mindre befolket end Mahé og kan dermed også
byde på færre gæster på de paradislignende strande.
Derfor er det oplagt at prøve noget 'Beach hopping' fro
at prøve forskellige strande:
Anse Lazio. Beliggende på den nordvestlige spids
af øen, betragtes denne fantastiske strand med
fantastisk, blågrønt hav som en af ?verdens
smukkeste strande. Stranden er omgivet af palmer
og takamaka træer, og på trods af dens berømthed
er der som regel ikke fuld af gæster på stranden.
Anse Volbert. Denne lange, smukke strand med
roligt vand er perfekt til solbadning. Der er også
gode muligheder for at snorkle og svømme, og man
kan fx. svømme til den lille ø Chauve-Souris.
Anse La Blague. Denne afsondrede strand på
østkysten er perfekt til en privat picnic og med en
'Robinson Crusoe' atmosfære.
Anse Marie-Louise. Beliggende på den sydlige
spids af øen, tilbyder denne smukke strand
vidunderlig omgivelser og mange små, private
bugter.
Anse Consolation. En unik strand med få
besøgende og fremragende for afslapning.
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Café des Arts. Måske Praslins mest elegante
restaurant beliggende på hotellet Le Duc de
Praslin. Nyd den lækre mad i de fashionable
omgivelser.
Les Rochers. En lækker, kreolsk inspireret
fiskerestaurant.
PK's @ Pasquière & Gastropub. Lækkert kød og
skaldyr nydes med en spektakulær udsigt.
Les Lauriersa. Spændende kreolske buffet med
meget at vælge imellem og noget for enhver.
Restaurant Paradisier. Betragtes som en af ?de
bedste restauranter i Grand Anse med en række
kreolske og internationale retter.
Bonbon Plume. Denne fiskerestaurant ligger lige
ved Anse Lazio i vanvittigt smukke omgivelser..
Breeze Garden & The Fish Restaurant. En god
fiskerestaurant med spændende retter.
Capricorn. Dejlig fiskerestaurant beliggende på
stranden Anse Kerlan.
Overnatning:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room

www.benns.dk

Nyd en dejlig frokost på Carana

Måltider inkluderet: Morgenmad

nationalparken et 'hotspot' for her finder I interessante
fugle, og man kan f.eks. se den blå due, seychellwarbleren
og den truede sorte papegøje, som der er under 1.000
eksemplarer tilbage af.

Dag 10: Praslin
For dem, som har interesse for natur og vandreture, er
der et sted, der skiller sig ud på Praslin:
Vallée de Mai National Park
Legenden siger, at den smukke Vallée de Mai
Nationalpark, som er optaget på UNESCOs
verdensarvsliste, var Edens Have. Uanset om dette er
tilfældet, er denne urgamle regnskov med sine
endemiske planter og dyreliv et sted, man sent vil
glemme. Parken, som var helt uberørt inden 1930'erne,
er et af to steder i verden, hvor man naturligt kan finde
den endemiske og specielle 'Coco de Mer', Seychellernes
palme. Dette unikke, dobbelte, gigantiske frø, verdens
største, findes, udover Prasli, kun på den nærliggende ø,
Curieuse Island.
Der er utallige smukke vandrestier i parken, men det er
hovedsageligt 3 stier, der fører dig ind i den
smaragdgrønne urskov; alle tre stier er tydeligt
markerede. Ud over de specielle 'coco de mer'
Seychellerne palmer er der mere end 50 andre
endemiske planter og træer i skoven, fra unikke
nåletræer til palmer.
I finder også et helt unikt dyreliv med flere endemiske
krybdyr og padder, og for fugleinteresserede er
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Overnatning:
Standard: Les Villa D'Or, One Bedroom Villa
Deluxe: Hotel L'Archipel, Superior Room
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 11: Praslin
Der er flere nærliggende øer, der kan anbefales at tage
på dagsture til, og her kan vi bl.a. anbefale:
Curieuse Island
Beliggende tæt på Praslins nordkyst, er denne lille ø på
blot 2,9 kvm. kendt for Seychellernes palmer med 'coco
de mer' nødder og for den rødlige jord. Efter en stor
brand i 1960'erne, hvor bl.a. over 150 af Seychellernes
palmer brændte ned, blev der sat gang i et større
bevaringsprojekt, og fra 1979 blev øen og dens
omgivelser erklæret for marinereservat, Curieuse
Marine National Park.
I samme periode blev nogle kæmpe
Aldabara-skildpadder flyttet fra øen Aldabara til
Curieuse, og idag er der mere end 300 af dem på øen. Det
er muligt at besøge en skildpaddefarm, der har til opgave
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at sikre den videre bevarelse af en af verdens største
skildpaddearter. Øen består desuden af mangroveskove
såvel som andre tropiske skove, endemisk flora og fauna,
og der er gode vandrestier.

Hotellet har også en stor pool, bar og en fremragende
restaurant. Værelset har en håndbygget, stor
dobbeltseng, luksuriøst sengetøj, moderne og rummeligt
badeværelse, WiFi, nespressomaskine, A/C m.m.

Vi kan hjælpe jer med at organisere dagsture hjemmefra.
Kontakt os for mere information.

La Domanine De L'Orangeraie
Et vidunderlig boutique hotel, som kombinerer følelsen
af ?at bo på en lille ø med en høj indkvarteringsstandard.
Hotellet består af 63 mindre villaer, hvor hver villa har
unikke kvaliteter og en zen-stil, der opfrisker de mere
neutrale toner i interiøret. I jeres rummelige Garden Villa
venter jer blandt andet en komfortabel dobbeltseng, et
dejligt badeværelse, A/C, WiFi, TV samt en dejlig
terrasse.

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

Dag 12: Praslin - La Digue
I dag rejser I videre til den sidste ø på rejsen, La Digue,
hvor I tilbringer de næste 4 nætter. Her kan I vælge
mellem følgende hoteller:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel,
King Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Ornageraie, Garden Villa
Le Nautique Luxury Waterfront Hotel
Dette smukke boutique hotel, beliggende direkte ved
stranden, er bygget og indrettet til at afspejle de smukke
omgivelser. Dette giver sig fx. til udtryk i en klassisk
kreolsk arkitektur og store komfortable verandaer.
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La Digue
Med sin unikke charme og smukke omgivelser er det ikke
underligt, at La Digue er et yndet rejsemål. La Dique
byder virkelig på ø-livsstil, når det er bedst, og her er det
bare et spørgsmål om at læne sig tilbage og finde indre
fred.
La Digue er så lille, at I kan udforske hele øen til fods,
men det er også populært at leje cykler. Det er La Digue
at I finder den verdensberømte og legendariske strand
Anse Source d'Argent, måske er en af ?verdens mest
fotograferede strande med sine skulpturelle
klippeformationer og smukke sandstrand med et
bagtæppe af frodig tropisk vegetation og et fortæppe af
surrealistisk, turkisfarvet vand. Et postkort værdigt!
På øen ligger også L'Union Estate, som er en
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Forkæl jer selv med en spa-behandling i Carana, Mahe

kokosnødplantage og mølle, som er et overlevende
eksempel på, hvordan livet på Seychellerne var for 200
år siden.
Overnatning:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Orangeraie, Garden Villa
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 13: La Digue
Der er utallige smukke strande på La Digue. Disse
inkluderer blandt andet:
Anse Marron. Er en af ?de bedste strande til både
solbadning og badning. Stranden ligger på øens
sydlige spids.
Anse Source d'Argent. Denne maleriske strand er
sandsynligvis en af ?de mest fotograferede strande i
verden og ikke uden grund. Kridthvidt sand,
forførende grønblåt vand og store granitblokke,
der indrammer området er noget at se frem til.
Anse Cocos. Smuk, hvid strand med tillokkende
turkisfarvet vand. Bemærk! Der kan være kraftige
understrømme, så vær forsigtig ved badning.
Grand Anse. Den længste strand på La Digue, hvor
man kan nyde de smukke omgivelser. Bemærk! Der
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kan være kraftige understrømme, så vær forsigtig
ved badning.
Petite Anse. En smuk lille strand mellem Grand
Anse og Anse Cocos. Perfekt til solbadning, men
vær forsigtigt med at bade på grund af at der kan
være stærk understrøm.
Anse Sévère. Denne strand er placeret nord for La
Passe og byder på gode muligheder for at bade og
snorkle ved koralrevet ud for stranden.
Anse Patates. En smuk, lille strand med gode badeog snorkelmuligheder. På nordspidsen af øen.
Bemærk: På flere af strandene på La Digue er der
kraftige understrømme i havet, og vi anbefaler, at du
følger de lokale retningslinjer, hvis du er i tvivl. Dette
gælder især i monsunsæsonen fra april - oktober, hvor
understrømmene kan være ekstra kraftige.
Overnatning:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Orangeraie, Garden Villa
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 14: La Digue
Veuve Reserve
Midt på La Digue ligger det lille naturreservat Veuve
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Nyd lækre forfriskninger på Carana, Mahe

Reserve. Det 21 hektar store reservat blev oprettet i
1982, primært til den endemiske og udrydningstruede
paradisfluesnapper. Denne smukke, mørkeblå fugl var
før at finde overalt på Seychellerne, men tiltagende
skovhugst på øerne har fortrængt fuglens
levesteder/spisesteder, og i dag er reservatet her på La
Digue eneste sted, hvor man kan se fuglen.
Det anbefales at tage en tur til reservatet og få en
rundvisning af en lokal guide.
Overnatning:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Orangeraie, Garden Villa
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 15: La Digue
Ud over de fantastiske strande på La Digue er der mange
andre ting, som I kan opleve på øen.
Nid d'Aigle er øens højeste punkt beliggende 333
m.o.h. og er bestemt et besøg værd, især for dem,
som elsker at tage på vandreture. Her har I en
fantastisk udsigt over La Digue samt udsigt til
øerne Mahé, Praslin, Curieuse, Félicité, Grande
Soeur, Petite Soeur og Frégate. I skal være i relativt
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god form for at tage denne tur, men den udsigt, der
venter jer øverst, er uden tvivl det hele værd.
Hvis I er interesseret i historie og kultur, kan vi anbefale
en tur til:
Notre Dame de L'Assomption. Kirke, der med sin
gule facade og hvide detaljer er et besøg værd.
L'Union Estate & Copra Factory. Den engang
aktive kokosnødplantage er i dag blevet en
afslappet park med historiske bygninger, og en
vaniljeplantage.
Overnatning:
Standard: Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, King
Garden View Room
Deluxe: Le Domaine De L'Orangeraie, Garden Villa
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 16: La Digue Hjemrejse
Der er afrejse fra vidunderlige La Digue i dag, og I vender
retur til Mahé og til lufthavnen der. Denne utrolige og
uforglemmelige badeferie på Seychellerne er nu ved at
være forbi, og I rejser retur mod Danmark i løbet af
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Nyd de fantastiske omgivelser

aftenen med en mellemlanding undervejs.
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 17: Ankomst
Danmark
I ankommer atter til Danmark i løbet af dagen og har nu
tid til at fordøje de mange indtryk og oplevelser, som I
har haft på de fantastiske øer Mahé, Praslin og La Digue i
Seychellernes vidunderlige og mageløse ø-hav.
Velkommen hjem!
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Priser og afgange
Rejseperiode 01. januar - 22. juni - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen
Standard
24.748,00 DKK

Deluxe
30.798,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen
Standard
26.598,00 DKK

Deluxe
32.898,00 DKK

Rejseperiode 01. august - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser
sammen
Standard
24.748,00 DKK

Deluxe
30.998,00 DKK

Rejseperiode 15. - 31. december - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen
Standard
Kontakt os

Ring 65 65 65 65

Deluxe
Kontakt os

salg@benns.dk
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Hvad er inkluderet i prisen?
Flyrejse t/r

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfers til færger t/r

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

5nætter på Mahé
Forplejning medmindre andet er oplyst
Færge Mahé - Praslin
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
5nætter på Praslin
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Færge Praslin - La Digue
4nætter på La Digue
Færge La Digue - Mahé
Morgenmad
Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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Ring 65 65 65 65
Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00
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