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Oplev de gudesmukke, hvide sandstrande og frodige, eksotiske
omgivelser, og lev livet fuldt ud med denne badeferie på de
uforglemmelige øer Silhouette og Mahé på Seychellerne. Der er
rigeligt at give sig til på de to smukke øer, men er det ikke nok
ligger øerne Praslin og La Digue ikke længere væk end man kan
tage på et skønt ø-hop en af dagene. På disse to øer venter
legendariske strande som Anse Lazio (Praslin) og Anse source
d'Argent (La Digue). Dem skal man næsten se.
Generelt venter jer unik flora og fauna, fascinerende kultur,
fantastisk natur og gastronomiske oplevelser i overflod uanset,
hvilken ø I besøger, og det eneste det virkelig er irriterende på
Seychellerne er, at tiden går så hurtigt med alt og ingenting, så
man snart skal hjem igen. Men trøsten er, at Seychellerne er
vanedannende, så I skal helt sikkert afsted igen.

Mahé med utallige smukke strande som Beau Vallon
og Anse Royale

Morne Seychelles National Park på Mahé

Fantastiske muligheder for at vandre og
snorkle/dykke på Silhouette

Silhouette National Park og stranden Anse Mondon

Rigtog god indkvartering på begge øer

https://www.benns.dk/afrika/seychellerne


Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afgang fra Danmark mod det vidunderlige ø-hav
ud for Afrikas kyst, berømte Seychellerne. Undervejs har
I en mellemlanding inden ankomsten til øerne i morgen
tidlig.

Seychellerne
Beliggende lige på Ækvartor, ret ud for Kenya på Afrikas
østkyst består Seychellerne af 115 øer spredt over Det
Indiske Ocean. Flere af øerne er beboede og indrettet på
turisme, og de to største øer er Mahé og Praslin.

Mange af strandene på Seychellerne er næsten uberørte,
og nogle af dem kan I have helt for jer selv - næsten.
Udover de magiske strande er Seychellerne kendte for
de uforglemmelige solnedgange, unikke dyr og planter
samt en afslappende atmosfære krydret med arabisk,
fransk britisk, afrikansk og kinesisk kultur.

Havet omkring øerne er i sandhed i en klasse for sig. Her
er rige muligheder for at snorkle og dykke ved farverige
koralrev med et utal af smukke fisk svømmende omkring
sig. Man behøver dog ikke at gå så langt som til at dykke
ved revene for at se fisk, de kommer helt af sig selv ind på
det lave vand ved de smukke strande. så ofte kan man
nøjes med blot at gå ud i vandet for at opleve masser af
fisk. Nærmest som et udendørs akvarium. Det er da
fascinerende.

Dag 2: Dag 2: Ankomst
Seychellerne og transfer
til Silhouette Island
I ankommer til Mahé International Airport, hvor I
modtages af en guide, der sørger for jeres transfer til
naboøen Silhouette, hvor I skal tilbringe de 7 næste ikke
blot i fantastiske naturomgivelser men også

/afrika/seychellerne


Afslapning står på programmet på Silhouette Island
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superkomfortable og luksuriøse omgivelser på det
eksklusive tophotel Hilton Seychelles Labriz Resort &
Spa.

Der er ikke planlagt noget detaljeret program under jeres
ophold på Silhouette Island, så dagene er helt til egen fri
disposition, men under de enkelte dage i programmet har
vi givet vores forslag til forskellige aktiviteter på øen.

Silhouette Island
Beliggende 20 kilometer nordvest for Mahé, ligger
Seychellernes 3. største ø, Silhouette. Her finder I en
spændende flora og fauna med bl.a. røgelsestræer og
gamle kæmpeskildpadder. Øen har været en beskyttet
havnationalpark siden 1987, og over 92% af øen er
således beskyttet område.

Silhouette er kendt for sine kridhvide strande, smukt
indrammede af et frodigt bagtæppe af tropisk vegetation
og grønt bjerglandskab. Øens højeste bjerg er Mount
Dauban (740 moh), og bjerget er omgivet af smuk
regnskov med masser af unik og eksotisk flora. Bjerget er
opkaldt efter familien, der ejede øen indtil 1960'erne, og
det er først fra 1982, at øen har været under kontrol af
regeringen på Seychellerne.

Strande er der masser af på Silhouette og de mest
berømte er La Passe, Grand Barbe og Anse Moudon.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Dette luksuriøse og eksklusive Hilton hotel ligger lige ud
til en kridhvid strand og byder på en helt vidunderlig
ramme for jeres ophold på Silhouette. Hotellet ligger

perfekt i velholdte grønne, frodige omgivelser omgivet af
regnskov, og det føles næsten som at bo midt i naturen.
Hotellet tilbyder 7 rigtig gode restauranter og barer og i
tillæg mange interessante aktiviteter.

I skal bo godt i en dejlig King Garden Villa med en stor
komfortabel dobbeltseng, en skøn udendørs bruser, en
vidunderlig stue og en herlig terrasse.

Hotellet anses for at være et af de bedste strandhoteller i
Seychellerne, og det siger ikke så lidt!

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 3: Silhouette
Der er mange aktivitetsmuligheder på Silhouette foruden
at nyde de smukke paradislignende strande kan vi
anbefale:

Snorkling og dykning. Med et fantastisk koralrev
langs kysten er der mange vidunderlige steder,
hvorfra I kan opleve livet under havoverfladen.
Vandsport. Der er også mange aktiviteter over
havoverfladen.
Ø-hop. Der er mange nærliggende øer, hvortil I kan



Der er mulighed for at prøve kræfter med dykning
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tage på dagsture, hvis I vil udforske øhavet
yderligere.
Solbadning. Nyd de smukke, paradislignende
strande.
Vandring. Øen består af 92% nationalpark, så her
er der mange gode steder at vandre.
Cykling. Lej cykler på hotellet og udforsk denne
spændende ø.
Spa. Hotellet har en fabelagtig Spa, som er det
perfekte sted at lade sig forkæle og slappe helt af.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 4: Silhouette
For de, der ønsker at udforske livet under havoverfladen,
kan vi anbefale følgende:

Dykning og snorkling
Silhouette har et fantastisk koralrev med nogle af de
flotteste koraller i ø-riget, hvilket gør det til et
fremragende sted for både snorkling og dykning. Øens
granitklipper udgør en spektakulær scene, og det er
muligt at dykke helt ned til 35 meter, generelt med fin
sigtbarhed. Det er også sikkert at dykke om natten, når
vandet er varmt og klart. Der er flere steder, som kan

anbefales:

Lascars. For de lidt erfarne er dette et fremragende
sted at dykke med god synlighed og begrænset
strøm. Her kan I se blåplettede rokker, hvide
spidshajer, havskildpadder, flagermusfisk og meget
mere.
Grand Barbe. For de lidt erfarne er dette også et
fremragende sted, hvor granitklipperne er tilgroet
med farverige koraller. Her kan I se barracudaer,
prikkede rokker, havål, løvefisk, papegøjefisk og
meget mere.
Andre steder. Etienne Rocks, Roche Mondon,
Point Dauban, Roche Larai, Fusilier Bank, Ramasse
Tout.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 5: Silhouette
Der er kun 160 fastboende på Silhouette, primært i
landsbyen La Passe. Dette gør det til en utrolig privat og
ugenert ø. Som nævnt var øen frem til 1960'erne ejet af
Dauban-familien, og det anbefales at besøge deres
tidligere hjem kaldet Grand Case.



Lej cykler og udforsk Silhouette island
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Grande Case
Denne tidligere kokosplantage er beliggende i landsbyen
La Passe og er blevet omdannet til en fantastisk kreolsk
restaurant. I mange år var huset forladt, og der var rygter
om, at det var hjemsøgt, men efter at det blev
restaureret, har det fået en helt ny æra.

Bygningen er konstrueret af en lokal træsort kaldet
takamaka, og alle de søm, der blev brugt, var og er i
kobber. Ejendommen har også et mausoleum, som er det
sidste hvilested for familien Dauban. Det er pænt
placeret mellem palmerne og de seks tamme
Aladabra-skildpadder, der sørger for at holde området
trimmet og plejet.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 6: Silhouette
Der er 7 gode restauranter at vælge imellem på
Silhouette, og her er noget for enhver smag:

Café Dauban. En lækker buffetrestaurant med
kreolske og internationale retter. Nyd den gode
mad i smukke omgivelser med udsigt til Mount
Dauban og Det Indiske Ocean.

Grann Kaz. Restauranten ligger i Dauban-familiens
restaurerede hjem og serverer lækre kreolske
retter.
La Pizzeria & Lo Brizan Bar. Et afslappet pizzeria
med grill og bar.
Portobello. En dejlig og udsøgt
middelhavsrestaurant med et godt udvalg af vin.
Du kan vælge at sidde indendørs eller udendørs
ved en sø.
Sakura. En asiatisk fusionsrestaurant med et
udendørs køkken lige ved stranden.
Teppanyaki. Et underholdende og fremragende
sted at nyde et lækkert måltid på den traditionelle
japanske teppanyaki måde
4th Degree. En hyggelig bar, der har en fantastisk
udsigt over Det Indiske Ocean. Nyd gode drinks og
friske skaldyrsplatter.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 7: Silhouette
Der er også mange aktiviteter over vandet, som vi kan
anbefale:

Kajakture



Det dejlige poolområde på Hilton Labriz
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Der er utallige smukke steder at padle rundt i en kajak,
og det anbefales især at padle hen over de smukke
koralrev. Vandet er meget klart, og I kan se alt fra
stingrays og skatere til små hajer, havskildpadder og
delfiner.

Bådture
Hotellet arrangerer bådture til nærliggende øer samt
afsondrede strande. Drag f.eks. til de charmerende øer
Praslin og La Digue, eller en udflugt til Anse Monde, hvor
I kan medbringe en lækker picnic. Eller tag på sunset
cruise og nyd den smukke solnedgang.

Fiskeri
I har mulighed for at fiske både langs kysten, men der er
også mulighed for at arrangere ture længere ud på havet,
hvor I kan prøve kræfter med dybhavsfiskeri.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 8: Silhouette
Nyd den sidste dag på Silhouette Island og de fantastiske
omgivelser her. For de, der ønsker at tage på vandreture,
kan vi anbefale følgende:

Jarding Marron. En spændende vandretur i frodige
og grønne omgivelser, og oplev de endemiske
'havkokosnødder' (Coco de Mer), som kun findes
på øerne Praslin, Curieuse og Silhouette.
Ramasse Tout. Som det eneste sted på
Seychellerne kan man se vulkanske klipper.
Ramasse Tout er beliggende ved siden af
??landsbykirkegården.
Grand Barbe. Denne landsby husede engang
plantagerarbejdere, men i dag er der kun to lokale
tilbage. På vej til landsbyen kan I se frugtflagermus
og de store og gamle kæmpeskildpadder.
Anse Mondon. Beliggende ca. 3 km. nord for
hotellet er det værd at tage en tur til denne
vidunderlige strand. Nyd de smukke omgivelser
med den smukke strand indrammet af kaneltræer,
palmer og albizzatræer.

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 9: Silhouette - Mahé
I dag rejser I fra den smukke ø Silhouette til Seychellerne
største ø, Mahé.

Mahé



Nyd det lækre spa på Hilton Labriz
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Som den største ø på Seychellerne er Mahé også den
mest folkerige med næsten 90% af hele ø-rigets
befolkning. Som Seychellernes kulturelle og historiske
knudepunkt er der mange ting at se og gøre. Øens
charmerende, lille hovedstad, Victoria, er en behagelig
by, der virkelig er værd at opleve, og da afstandene er
korte, ligger attraktionerne i byen indenfor gåafstand.

Oplev blandt andet
Victorias gamle klokketårn
Retsbygningen
Den botaniske have
National History Museum
Det hinduistiske tempel Arulmigu Navasakti
Vinayagar
Selwyn-Clarke markedet
Victoria Market, som er et samlingssted for de
lokale

Mahé er ganske kuperet og bjergrig, og den højeste
bjergtop, Morne Seychellois (905 moh.), i hele ø-riget
ligger således også på Mahé. Det generelt bjergrige indre
på Mahé er omkranset af smukke, hvide sandstrande på
et bagtæppe af frodig, eksotisk vegatation. Den klassiske
tropiske strandidyl er i vente.

The H Resort Beau Vallon
Et smukt boutique hotel, som ligger dejligt i den ene ende
af ??den berømte Beau Vallon strand. H Resort er
beliggende kun 10 minutter. fra Victoria og 20 min. fra
lufthavnen, omgivet af naturskønne omgivelser med blot

5 minutters kørsel til Morne Seychelles National Park.

I indkvarteres i en Junior Suite, i traditionel stil for
Seychellerne med et moderne twist. Nyd bl.a. den
komfortable dobbeltseng, den store opholdsstue,
badekaret og den stor balkon.

Overnatning: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 10: Mahé
Der er utallige ting at se og gøre på den største ø på
Seychellerne. Der er ikke sammensat noget specifikt
program på denne badeferie, men anbefaler f.eks.
følgende på Mahé:

Snorkeling og dykning. Der findes mange gode
steder på øen.
Vandsport. Der er mange steder, hvor man kan
dyrke vandsportsaktiviteter.
Ø-hop. Det er oplagt at tage på et ø-hop til
nærliggende øer for at prøve andre lækre strande.
Solbadning. Der er utallige smukke,
paradislignende strande, hvor solen kan nydes.
Vandring. Morne Seychellois National Park giver
mulighed for mange gode vandreture på Mahé.
Kultur. Masser af kultur på Mahé, fra museer og



Start ferien med en tur i spaen på Hilton Labriz
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gallerier til kirker og templer.

Hvis I ønsker at bestille udflugter eller aktiviteter inden
afrejse, kan vi naturligvis hjælpe jer med dette. Kontakt
os for mere information. De følgende dagsbeskrivelser
inkluderer mere detaljerede forslag til, hvad I kan se og
gøre på Mahé, herunder restaurantforslag.

Overnatning: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Måltider inkluderet: Morgenmad

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

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 12: Mahé
Der er også utallige gode restauranter og spisesteder



Hilton Labriz ligger i nydelige omgivelser på Silhouette Island
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omkring Mahé, blandt andet:

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
gode hjemmelavede pasta, ligger i Beau Vallon.

Overnatning: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 13: 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
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



Spis godt på Hilton Labriz
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store landskildpadder, som absolut er værd at stifte
bekendskab med.

Overnatning: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 14: Mahé
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: Carana Beach Hotel, Ocean View Chalet

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 15: Mahé
I har atter hele dagen til fri disposition, til at gøre lige
præcis hvad I vil. Vi kan anbefale at leje en bil hvis I
ønsker at udforske øen fuldt ud. Kontakt os gerne for
mere information omkring mulighederne.

Vi kan også varmt anbefale at tage på dagsture til nogle
af de nærliggende øer. Her kan vi blandt andet anbefale
at besøge:

Praslin
Som den næststørste ø på Seychellerne er Praslin
mindre befolket og mere afslappet end Mahe. Her
finder I den urgamle skov Vallée de Mai, som er på
UNESCOs verdensarvsliste, hvilket er et syn, I sent
vil glemme. Naturreservatet huser bl.a. den
endemiske Seychellepalme med nødden 'coco de
mer' - som er en dobbelt kokosnød samt anden
unik flora og fauna. Øen er omgivet af et fantastisk



Hilton Labriz
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koralrev, der gør vandet meget roligere end på
Mahe.
La Digue
Med sin unikke charme og smukke omgivelser er
det ikke underligt, at La Digue er et yndlingsmål for
mange. Dette er virkelig ø-livsstil, når det er bedst,
og her er det virkelig bare et spørgsmål om at læne
sig tilbage og finde indre fred. La Digue er så lille, at
du kan udforske hele øen til fods, men det er også
populært at leje cykler eller blive trukket af en
oksevogn. La Digue huser også den
verdensberømte strand Anse Source d'Argent, som
måske er en af ??verdens mest fotograferede strande
- med sine skulpturelle stenblokke og smukke sand.
På øen ligger også L'Union Estate, som er en
kokosnødplantage og mølle, hvilket er et
overlevende eksempel på, hvordan livet på
Seychellerne var for godt 200 år siden.

Overnatning: The H Resort Beau Vallon, Junior Suite

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 16: Mahé - Hjemrejse
Opholdet på Seychellernes største ø, dejlige Mahé er ved
at være slut. I løbet af dagen er der transfer til lufthavnen
for jeres fly hjem mod Danmark med en mellemlanding
og evt. et flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 17: Ankomst Norge
I ankommer atter til Danmark i løbet af dagen.

Velkommen hjem!



Priser og afgange
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Rejseperiode 01. januar - 22. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen

Dobbeltværelse
32.098,00 DKK

Reiseperiode 23. juni - 31. august  - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen

Dobbeltværelse
36.748,00 DKK

Reiseperiode 01. september - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser
sammen

Dobbeltværelse
33.148,00 DKK

Rejseperiode Jul & nytår  - Fra-priser i kr. pr. person | Når 2 personer rejser sammen

Dobbeltværelse
Kontakt os



Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r

Alle transfers til færger t/r

Færge Mahé - Silhouette Island t/r

7overnatninger på Silhouette Island

7overnatninger på Mahé

Morgenmad

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/seychellerne/o-hop-og-badeferie-pa-silhouette-island-mahe-85606?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/seychellerne/o-hop-og-badeferie-pa-silhouette-island-mahe-85606%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

