PROGRAM: DRØMMEREISE TIL
SEYCHELLENE
Dag 1

Avreise Oslo
Avreise fra Oslo om ettermiddagen med Emirates til Dubai. Etter mellomlanding og flybytte
i Dubai går ferden videre til Seychellene og Mahé.

Dag 2

Ankomst Seychellene
Vi ankommer Seychellene på morgenen, på flyplassen som ligger på hovedøya Mahé. Det
blir transfer til hotellet med en gang, de fleste er nok klare til å hoppe rett i
badebuksa/bikinien etter en lang flyreise?
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La ferien begynne, senk skuldrene og la deg imponere av det nydelige stedet du kan kalle
hjem de neste dagene.
Felles middag på kvelden er inkludert.

Dag 3 til 7

Mahé
På Mahé skal vi bo i 5 netter, før vi drar videre til Praslin. Reiseleder foreslår aktiviteter for
gruppen i tillegg til de utfluktene det er mulig å melde seg på før avreise. Ellers så tar vi
dagene som de kommer, en god plan i seg selv.
Det er ellers mange andre aktiviteter som kan organiseres og betales når vi er her.
Frokost og middag er inkludert alle dager.

I tilfelle det blir for stille å ligge langflat på stranda eller være under vann, er det mye å se og
gjøre her. Mahé er den største øya på Seychellene og huser nesten 90% av alle innbyggerne.
Hovedstaden er Victoria, og det høyeste punktet Morne Seychellois er «hele» 905 moh. og
synes godt. Øya er variert og har mye mer å by på enn vakre strender. Nasjonalparken
Morne Seychellois omfatter nesten 20% av hele øya og byr på unik natur med blomster og
vekster som ikke finnes noen andre steder i verden. Med Seychellenes beliggenhet langt
borte fra alt annet, er fordelen at plante- og dyreriket blir helt spesielt og eget.
Hovedstaden Victoria er ikke langt unna, og selv om den slett ikke er stor, er den verdt et
besøk. Jammen har de ikke en liten kopi av Londons Big Ben i den lille rundkjøringen!
Markeder er alltid en vinner i Asia og Afrika, også her. Høy aktivitet er det mens både fisk,
frukt, krydder og grønnsaker bytter eier. Visste du at Seychellene også produserer te? The
tea-factory er landets eneste teplantasje og de få kvinnene som arbeider ute blant
teplantene, høster alt av det som produseres.

Dag 7 til 14

Praslin
Vi tar ferge til Praslin, hvor vi også skal bo i 7 netter, og planen er den samme som på Mahé:
Avslapning og valgfrie utflukter. Vi har kanskje senket skuldrene en god del hakk nå, og
begynner å trives med det bedagelige tempoet?
Frokost og middag er inkludert alle dager.

Praslin er Seychellenes nest største øy etter Mahé, med omtrent 5000 innbyggere. Øya er
kjent for sine strender, spesielt Cote D`Or og Grand Anse. Praslin er kun 12 km lang og 5 km
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bred. Den tette urskogen i Valleè de Mai er Unesco-vernet og er viden kjent for noe som du
sikkert ikke gjetter? Verdens desidert største kokosnøtt!

Dag 14

Hjemreise
I dag er siste dagen i paradis for denne gang. Flyet har avreise fra Mahe sent på kvelden, så
vi har tid til en dukkert eller to før vi tar ferge til Mahé og buss videre ut til flyplassen. Vi
spiser middag på veien (ikke inkludert).
Avgang med Emirates sent på kvelden - takk for oss Seychellene!

Dag 15

Ankomst Oslo
Etter mellomlanding i Dubai ankommer vi Oslo på formiddagen.
Tusen takk for turen!
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