Seychellerna med segelbåt

Isolerat i Indiska oceanen väntar Seychellerna med sina 115 öar omgivna av turkosfärgat,
kristallklart vatten. Här bor det fler jättesköldpaddor än människor! Paradiskänslan är total.
Den lilla önationen är känd för sina granitformationer på stränderna. Här finner du bland
annat den dubbelformade kokosnöten, som liknar formen av en kvinnas bäcken och som har
gett inspiration till teorin om att detta var platsen för “Edens lustgård”. Varje ö har sin egna
karaktär och charm, med individuell historia och färgglad natur.
Dag 1: Ankomst Seychellerna & avsegling				
Flygplatsen ligger på huvudön Mahé, inte långt från Victoria som är världens
minsta huvudstad. Att upptäcka staden går relativt fort då man på mindre än en
halvtimme kan korsa stadskärnan. Ombordstigning på segelbåten kl 10:30 och
lämnar Mahé kl 12.00. Vi lägger ankare vid Round Island under eftermiddagen,
där vi bekantas med kreolsk mat och BBQ middag ombord. Beroende på era flygtider kan ni behöva boka övernattning på hotell dagen innan, för egen kostnad.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Middag
Dag 2: Seychellerna/ Segling, Praslin				
Vi seglar vidare mot Praslin, Seychellernas näst största befolkade ö, för att besöka
det berömda världsarvet Vallee de Mai Nature Reserve. Nationalparken är hem till
den udda dubbelformade kokosnöten. Palmerna växer endast här och kokosnötterna är gigantiska och kan väga upp till 30 kg. Här finns även den svarta papegojan som är unik för Praslin. Senare under eftermiddagen finns det möjlighet att
dyka, snorkla eller njuta av andra vattensporter. Indiska oceanen är en suverän
plats för dyk- och snorkelintresserade. Området runt de seychelliska öarna har ett
alldeles speciellt undervattenliv.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 3: Seychellerna/ Segling, La Digue				
Vi seglar vidare till La Digue, ett sömnigt ösamhälle där oxkärror och cyklar fortfarande är de vanligaste transportmedlen för att ta sig runt på ön. La Digue är

RESFAKTA
Avresedatum:
Varje lördag
Antal dagar:
11
Kombinera med:
Kapstaden, Stora Sydafrikaresan

Thabela Africa | Telefon: 08 - 123 501 20 | E-post: info@thabelaafrica.com | www.thabelaafrica.com

hem till den endemiska seychelliska paradisflug-snapparen, och är kanske mest
känd för sina massiva granitstens-formationer på stranden Anse Source d’Argent.
Utforska hela ön på cykel, dess vackra natur och vackra sandstränder - med Grand
Anse som nummer ett. Den som har lust kan cykla förbi vaniljplantage eller upp
till La Digues högsta punkt, Örnnästet.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 4: Seychellerna/ Segling, Grand - & Petite Soeur		
På morgonen sätter vi segel mot Grande Soeur och Petite Soeur (systeröarna) för
utmärkt snorkling och dykning, och för ett avkopplande besök på dessa helt obebodda tropiska öar. På eftermiddagen besöker vi Coco Island, ett av Seychellernas
små juveler och en fantastisk plats för snorkling bland tropiska fiskar.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 5: Seychellerna/ Segling, Aride Island		
Idag gör vi ett stopp vid Booby Island för en förmiddag av dykning och vattensporter. Efter lunch, seglar vi vidare mot Aride Island, ett viktig naturreservat med
mer inhemska fågelarter än någon annan ö, varav fem endemiska arter. Fler än 400
fiskarter har registrerats runt ön.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 6: Seychellerna/ Segling, Curieuse				
På morgonen stiger vi av på Curieuse för ett besök på denna nästan obebodda ö
som tidigare var en koloni för spetälska. Upplev öns stora mangroveskogar och
dess jättesköldpaddor. Vi äter grillat till lunch på ön, och njuter av öns vackra
stränder och turkosa vatten.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 7: Seychellerna/ Segling, Port Victoria			
Vi seglar tillbaka mot Mahé, med en sista stopp på Ile Seche för mer snorkling och
dykning. Fartyget seglar sedan till Port Victoria för en övernattning.
Hotell: Sea Star/Sea Bird | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 8: Seychellerna/ Mahé & Victoria 					
Avstigning kl 08:30.Transfer till hotellet. Ledig dag att spendera i Victoria. Även
fast staden är liten så finns här några intressanta sevärdheter. Förutom Seychellernas enda två trafikljus finns här ett klocktorn som är Londons lilla Big Ben och
en livlig marknad där man säljer mycket fisk, frukt, kryddor och grönsaker.
Hotell: Bliss Hotel | Måltider: Frukost, middag
Dag 9 & 10: Seychellerna/ Mahé				
Lediga dagar för sol, bad och egna aktiviteter.
Hotell: Bliss Hotel | Måltider: Frukost, middag
Dag 11: Avresa från Seychellerna 				
Frukost på hotellet och utcheckning. Ledig dag. Transfer till flygplatsen, för vidare
resa mot Skandinavien.
Tack för denna gång!
Hotell: - | Måltider: Frukost, middag
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Prisuppgifter
Avresa från Mahe

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrumstillägg

november 2020 - april 2021

11 dagar

38 700 kr*

20 450 kr*

maj - oktober 2021

11 dagar

23 650 kr

12 550 kr

Avresa från Mahé varje lördag.
*Gäller ej högsäsongen 24/12- 3/1. Pris på förfrågan, vänligen kontakta Thabela Africa
OBS: Från maj till oktober är resplanen är något annorlunda:
Baie Ternay / Beau Vallon / kusin / Praslin / La Digue / Curieuse / ST Pierre / Anse Lazio / St Anne och Ile Seche.
Kontakta oss för en detaljerad resplan.
I priset ingår:
• 7 nätter på Sea Star/ Sea Bird med All Inclusive samt utrustning för snorkling, kajakpaddling, brädpaddling och fiske
• 3 nätter på 4* Bliss Hotel med halvpension (frukost och middag)
• Transporter, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen (Extrakostnad för inträde till Anse Source d’Argent)
I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Obligatoriska park- och inträdesavgifter (Seychelles Conservation Fee) — €182 per vuxen och €55 för barn under 12 år.
• Inträde till Anse Source d’Argent
• Måltider som ej anges i resebeskrivning
• Aktiviteter bokade på plats, samt cykeluthyrning
• Dykutrustning
• Dryck
• Dricks
• Avbeställningsskydd
• Semesterförsäkring
Information:
Din säkerhet och komfort är vår högsta prioritet. Vid ogynnsamma förhållanden, kan resvägarna ändras om kaptenen
bedömer det som nödvändigt. Var noga med att använda solskydd som hatt och solglasögon. Seychellerna är oftast varmt
och soligt hela året och solens strålar kan vara särskilt starka ombord på fartyget på grund av reflektion från havet.
Ta lämpliga skor för promenader på däck och på stranden, liksom i grunt vatten (vissa ö-besök kräver ombord och avstigning i små jollrar i grunt vatten).
Helpension ingår ombord på segelbåten, med en kombination av det internationella och kreolska köket. Kontakta oss för
särskilda kostbehov.
Resan samkörs med andra internationella resenärer.
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