
Seychellerna naturkryssning
Seychellerna består av 115 öar, omgivna av turkosfärgat, kristallklart vatten som sällan understiger 27 grader.  På vår 
naturkryssning besöker vi nationalparker med tropisk palmskog där jättesköldpaddorna strövar fritt.  Kryssningen är 
paradiset för er som älskar fåglar och att snorkla bland färgglada fiskar. Vi bjuds på vackra vyer och magiska solned-
gångar.  Vi avslutar med tre nätter på ön Praslin och gör därifrån utflykter till Vallée de Mai med sin kända och dess-
utom världens största nöt. På La Digue besöker vi världens mest fotograferade strand. Resan arrangeras i samarbete 
med HD-passet Sydsvenskans Stjärnklubb. 

Dag 1  Avresa mot Seychellerna   tisdag 28 november
Avresa från Skandinavien.

Dag 2  Ankomst Mahé – Curieuse  onsdag 29 november
Vi landar tidig morgon och möts av vår svensktalande guide. Flygplatsen är belä-
gen på huvudön Mahé, inte långt från Victorias centrum som är världens minsta 
huvudstad. Att upptäcka staden går relativt fort då man på mindre än en halvtimme 
kan korsa stadskärnan. Vi besöker botaniska trädgården, vars tropiska flora är unik 
för denna plats och här stöter vi också på de första gigantiska landsköldpaddorna 
på resan med ursrprung från Aldabra. Strax före lunch kliver vi ombord på M/Y 
Pegasus som ska ta med oss på en kryssning till de finaste öarna på Seychellerna 
de kommande tre dagarna. M/Y Pegasus har plats för 44 passagerare och är ett 
komfortabelt fartyg med rymliga hytter som alla har privat badrum med dusch. 

Vi seglar till ön Curieuse som är en nationalpark. Denna ö var en gång i tiden en 
koloni för de som insjuknat i spetälska. Doctor´s House i kolonialstil står kvar och 
är i dag ett museum. Redan i hamnen ser vi hundratals giant hump-head parrot-
fish, som är den största papegojfisken. Den kan bli 1,3 m lång och väga 45 kg. Ön är 
mest känd för sina landsköldpaddor som kan bli över 100 år gamla. Vår naturguide 
tar oss med på en promenad längs vacker mangroveskog till Ranger´s Station där 
man föder upp jättesköldpaddor för att hjälpa naturen på traven. I dag vandrar cirka 
500 jättesköldpaddor runt vilda på ön. Dessutom kommer både karettsköldpaddor 
och gröna havssköldpaddor upp på stränderna för att lägga sina ägg. Under takam-
akaträden njuter vi av omgivningen och det turkosa varma vattnet.
 
Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Lunch, middag
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Avresa: 
November

Antal dagar: 
9 dagar

Höjdpunkter: 
Den unika naturen med 
endemiska fåglar och 
jättesköldpaddor på öarna 
Curieuse, Cousin och Aride. 

Tilläggsresa: 
Dubai, Seychellerna

RESFAKTA
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Dag 3  Cousin      torsdag 30 november
På morgonen anländer vi till ön Cousin. Hela ön är ett naturreservat som har 
tilldelats flera utnämningar på grund av sitt arbete med att rädda utrotnings-
hotade fåglar och dessutom är ön en av världens viktigaste häckningsplatser 
för karettsköldpaddan som är tillhörande familjen havssköldpaddor. På början 
av förra seklet skövlades den inhemska växtligheten till förmån för odling av 
cocospalmer. Dessa har nu tagits bort och ett stort arbete har lagts ner på att 
återskapa den ursprungliga växtligheten. Dessutom har andra utrotningshota-
de fågelarter från Seychellerna introducerats hit. På förmiddagen gör vi en ut-
flykt till öns fågelreservat. En kvarts miljon fåglar häckar på ön och vi ser flera 
stränder som är betydelsefulla äggläggningsplatser för karettsköldpaddan. På 
eftermiddagen seglar vi till Praslin och stranden Anse Lazio, som anses vara en 
av världens vackraste stränder. Vattnet har en klar turkos färg och vågorna rul-
lar sakta in mot den vita sandstranden som dessutom är skyddad av ett korall-
rev. Eftermiddagen erbjuder ett utmärkt tillfälle att snorkla eller dyka (ingår ej).

 Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Frukost, lunch, middag 

Dag 4  Aride och St Pierre   fredag 1 december
I gryningen seglar vi vidare till Aride som är ett av världens viktigaste natur-
reservat. Orsaken är att över en miljon havsfåglar häckar här och inte mindre än 
fem fågelarter som är endemiska för Seychellerna (bara finns just här). Vi gör en 
utflykt till öns högsta plats med en fantastisk utsikt och här ser vi bland annat 
den vackra tropikfågeln och fregattfågeln. På Aride finns även den endemiska 
blomman gardenia. Man säger att har du inte besökt Aride, så har du inte besökt 
Seychellerna. Efter lunch slår vi ankare vid ön St Pierre för att spendera några 
timmar med att bada och snorkla. Vid solnedgången seglar vi tillbaka mot Pra-
slin där vi får vara med om en äkta kreolsk afton med härliga rytmer och annor-
lunda tropiska smaker. Det kreolska köket är en blandning av det högklassiska fran-
ska med indiska currysmaker såsom cayenne, kanel, koriander och exotiska frukter. 

 Hotell: M/Y Pegasus 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5  Vallée de Mai- Praslin   lördag 2 december
Det är dags att checka ut från vår kryssning. Vi kliver i land på Praslin, som är 
Seychellernas näst största ö. Idag gör vi en halvdagsutflykt till naturreservatet 
Vallée de Mai som är upptagen på Unesco’s världsarvslista. Det är en av två plat-
ser i världen där du kan se världens största nöt, coco-de-mer växa vilt. Den kallas 
ibland för kärleksnöt eller dubbelkokosnöt på grund av det speciella utseendet.  
Med lite tur kan vi idag se många ovanliga fågelarter som den exotiska svarta pa-
pegojan och flera endemiska kameleonter. Vi följer en vandringsled runt parken 
som tar oss genom tät palmskog, förbi forsar och vi njuter av vackra vyer från 
utsiktsplatser. Spendera gärna tid i informationscentret som redogör för de ut-
maningar Seychellerna arbetar med för att bevara sin unika natur.

 Hotell: Paradise Sun Hotel
Måltider: Frukost, middag

Dag 6  La Digue     söndag 3 december
En kortare båtresa tar oss till en av Seychellernas mindre öar, La Digue. Den 
bilfria ön bidrar till en avslappnad atmosfär och ger oss en känsla av att resa till-
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baka i tiden. Vi besöker stranden Anse Source D’Argent som kanske på grund av 
sina spektakulära granitformationer har utnämnts till världens vackraste strand. 
Stranden som ligger i en nationalpark är också hem för öns jätteköldpaddor. Det 
bästa sättet att ta sig runt är med cykel som man hyr på ön. På La Digue bor runt 
2 000 invånare så vi kommer definitivt att stöta på lokalbefolkningen som ibland 
kan ses åka oxkärra. Passa på att köpa kryddor eller vanilj som odlas här. På eft-
ermiddagen tar vi båten tillbaka till Praslin och vårat hotell.
 
 Hotell: Paradise Sun Hotel
Måltider: Frukost, middag

Dag 7  Praslin - en dag på stranden  måndag 4 december 
 Idag njuter vi av en ledig dag på den kritvita stranden Cote D´Or. Hotellet är 
beläget på Pralins nord-östra sida. Trädgården är fylld med vacker flora och fau-
na och vi finner mängder av olika palmarter. På hotellet kan ni kostandsfritt testa 
på olika vattensporter. Tillsammans en sista kväll avnjuter vi en middagsbuffé.

 Hotell: Paradise Sun Hotel
Måltider: Frukost, middag

Dag 8  Hemresa från Mahé   tisdag 5 december
Vi vaknar upp en sista morgon i paradiset. Det är dags för utcheck. Tidig kväll åker 
vi katamaran från Praslin tillbaka till Mahé och därifrån får vi transfer till flygplat-
sen och påbörjar vår resa tillbaka till Skandinavien. 
 
 Hotell: – 
Måltider: Frukost

Dag 9  Ankomst Skandinavien   onsdag 6 december
Vi anländer till Skandinavien med många fina minnen i bagaget.
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Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

28 november 2017 6 december 2017 9 dagar 38 950 kr 48 950 kr

Seychellerna naturkryssning 

I priset ingår:
• Flyg från Köpenhamn/Stockholm - Seychellerna t/r.
• 3 nätter på kryssningsfartyget Pegasus, hyttkategori C.
• Frukostbuffé, lunch och middag samtliga dagar, välkomstdrink, en kreolsk afton med barbeque  

och kaptensmiddag, kaffe, te och mineralvatten.
• Snorkel- och fiskeutrustning.
• 3 nätter på hotell inklusive frukost och middagsbuffé samtliga dagar.
• Svensktalande guide och lokala specialistguider.
• Bagageservice och dricks till bärare. 
• Dricks till kryssningspersonal.
• Transporter, inträden, nationalparksavgifter, hamnskatter och utflykter enligt resebeskrivningen. Alla flygbolagens 

skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Dessa är för närvarande cirka 1 000 kr.  Vi förbehåller oss rätten att justera 
priset om flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen cirka 30 dagar innan avresa.

• Flyg från Göteborg finns på förfrågan, kontakta Thabela Travel för en prisuppgift.

I priset ingår ej: 
• Måltider som ej anges i resebeskrivning.
• Dykning med tuber.
• Aktiviteter bokade på plats.
• Dryck.
• Avbeställningsskydd kostar 750 kr och måste tecknas vid 

bokningstillfället för att vara giltigt.
• Semesterförsäkring. Boka reseförsäkring samtidigt som 

resan. ERV´s semesterförsäkring är ett komplement till 
reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 9 dagar per person 
är 450 kr.

Tillägg Person:

Uppgradering av hytt på kryssning
Priserna avser del i hytt, för singelhyttsuppgradering kontakta 
oss för prisuppgift.
• Uppgradering hytt Kategori B 1 320 kr per person.
• Uppgradering hytt Kategori A 3 060 kr per person. 

Observera att det finns ett begränsat antal C- och B-hytter. De 
flesta hytterna är kategori A. Kategori avgörs av hyttens storlek, 
placering och fönster. Det går att boka del i dubbelhytt med två 
sängar för att undvika tillägg för enkelhytt. Samtliga hytter har 
fönster.
Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar re-
san. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkol-
legiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

 

Prisuppgift
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Tilläggsresa Dubai

Dag 9  Ankomst Dubai
Vi anländer till Dubai tidig morgon. På förmiddagen åker vi på stadsrundtur i 
Dubai. Vi börjar med ett stopp vid Burj Al Arab, Dubais mest kända landmärke, 
nämligen lyxhotellet som säger sig vara världens enda 7-stjärniga hotell. Däreft-
er besöker vi den magnifika Minaret Moskén, som är ett specifikt exempel på 
modern islamisk arkitektur. Vi besöker också Dubais museum som ligger vid Al 
Fahidi fortet. Fortet byggdes 1787 och är en av Dubais äldsta byggnader. Därefter 
fortsätter rundturen vidare till Dubai Creek, hamnen. För att ta oss över till den 
gamla staden Deira färdas vi i träbåtar. I Deira får vi uppleva exotiska dofter av 
olika sorters kryddor. Det bästa sättet att uppleva det gamla Dubai är att åka på 
en Dhow Kryssning och ombord serveras vi en traditionell arabisk måltid. 
Hotell: Hilton Garden Inn Ai Mina
Måltider: Frukost, middag

Dag 10 Dubai - ökensafari
Ledig förmiddag. Vi blir på eftermiddagen hämtade med fyrhjulsdrivna jeepar för 
att bege oss mot öknen i Dubai. De skickliga förarna tar oss till några av de största 
sanddynorna. Vi beskådar den vackra solnedgången över sanddynorna och har en 
grillfest i öknen med lokala arabiska traditioner. Det finns även möjlighet att ta sig 
en kameltur (ingår ej). Sen kväll är vi tillbaka på hotellet.
Hotell: Hilton Garden Inn Ai Mina 
Måltider: Frukost, middag

Dag 11  Avresa Dubai
Transfer tidig morgon till flygplatsen för fortsatt resa mot Skandinavien.
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Avresa: 
December 2017

Antal dagar: 
3 dagar

Höjdpunkter: 
Burj Al Arab, Dubai Creek, 
ökensafari. 

För mer information kontakta 
Thabela Travel.

RESFAKTA


