
Seychellerna kryssning
Seychellerna består av 115 öar, omgivna av turkosfärgat, kristallklart vatten som sällan understiger 27 grader. Här 
bor det fler jättesköldpaddor än människor! De flesta kommer till Seychellerna på grund av stränderna som anses vara 
världens vackraste, men här finns också en unik natur och flera nationalparker som tillhör Unescos världsarvslista. Här 
kommer smaklökarna att kittlas av det kreolska köket som är en blandning av det högklassiska franska med indiska cur-
rysmaker. Vi kombinerar vårt besök med en kryssning för att få möjlighet att se mer av naturen. 

Dag 1     Ankomst Mahé
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. Trots att Victoria är litet 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. Vi tar en promenad i Victorias bota-
niska trädgård, där vi kan se färgsprakande växter och även jättesköldpaddor. 
På eftermiddagen är det dags att kliva ombord på M/Y Pegasus som ska ta med 
oss på en kryssning till de finaste öarna på Seychellerna de kommande fem da-
garna. M/Y Pegasus har plats för 44 passagerare och är ett komfortabelt fartyg 
med rymliga hytter som har privat badrum med dusch. Efter att välkomstcocktail 
serverats seglar vi till ön St Anne för ett skönt eftermiddagsdopp i havet.
 Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Middag

Dag 2    Curieuse
Vi lämnar St Anne i gryningen och har en efter en kortare seglingstur nått fram  
till ön Curieuse som är en nationalpark. Denna ö var en gång i tiden en koloni 
för de som insjuknat i spetälska. Ön är dock 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 sköldpaddor för 
att hjälpa naturen på traven. I dag lever det cirka 500 sköldpaddor på ön. Till 
lunch serveras vi barbeque i skuggan under träden och på eftermiddagen njuter 
vi av omgivningen och det turkosa varma vattnet.
 Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Avresa: 
Varje lördag

Antal dagar: 
8

Höjdpunkter: 
Jättesköldpaddor, snorkling, 
nationalparker.
 
Kombinera med: 
Dubai, Denis Private Island
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Dag 3 Cousin
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 utrotning-
shotade fåglar och dessutom är ön en av världens viktigaste häckningsplatser 
för Karettsköldpaddan som tillhörande familjen havssköldpaddor. På början 
av förra seklet skövlades den inhemska växtligheten till förmån för odling av 
kokospalmer. Dessa har nu tagits bort och ett stort arbete har lagts ner på att 
återskapa den ursprungliga växtligheten. Dessutom har andra utrotningsho-
tade fågelarter från Seychellerna introducerats hit. På förmiddagen gör vi en 
frivillig utflykt till öns fågelreservat. En kvarts miljon fåglar häckar på ön och 
vi ser flera stränder som är betydelsefulla äggläggningsplatser för karettsköld-
paddan. På eftermiddagen seglar vi till Praslin och stranden Anse Lazio, som 
anses vara en av världens vackraste stränder. Här finns möjlighet att snorkla 
eller dyka.

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

Dag 4 Aride & St. Pierre
I gryningen seglar vi vidare till Aride. Vi gör en frivillig utflykt till öns högsta 
plats med en fantastisk utsikt. På Aride finns en endemisk gardenia och flera av 
Seychellernas utrotningshotade vackra fåglar. Efter lunch slår vi ankare vid ön St. 
Pierre för att spendera några timmar med att bada och snorkla. Vid solnedgån-
gen seglar vi tillbaka mot Praslin där vi får ta del av en äkta kreolsk afton.

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

Dag 5 Praslin
På morgonen avslutas kryssningen och vi kliver av på Seychellernas näst största 
ö, Praslin. Resten av dagen är ledig för avslappning på egen hand.
 Hotell: Le Domaine de La Reserve 
Måltider: Frukost, middag

Dag 6 Vallée de Mai
Halvdagsutflykt till naturreservatet Vallée de Mai som är upptagen på Unesco’s 
världsarvslista. Det är en av två platser i världen där du kan se världens störs-
ta nöt, Coco-de-mer. 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 papegojan och flera endemiska kameleonter. 
 Hotell: Le Domaine de La Reserve
Måltider: Frukost, middag

Dag 7 La Digue
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 
tillbaka i tiden. Vi besöker stranden Anse Source D’Argent som tack vare sina 
spektakulära granitformationer har utnämnts till världens vackraste strand. Pas-
sa gärna på att köpa kryddor eller vanilj som odlas här. Det bästa sättet att ta sig 
runt är med cykel som man hyr på ön.
Hotell: Le Domaine de La Reserve
Måltider: Frukost, middag

Dag 8 Hemresa från Mahé.
Vi åker katamaran från Praslin till Mahé och får därefter transfer till flygplatsen.
Måltider: Frukost
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Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

november 2021 8 dagar 28 950 kr 41 850 kr

december 2021 - 8 januari 2022 8 dagar 26 950 kr 38 450 kr

15 januari - 18 juni 2022 8 dagar 28 950 kr 41 850 kr

25 juni - 23 juli 2022 8 dagar 26 950 kr 38 450 kr

30 juli - 29 oktober 2022 8 dagar 28 950 kr 41 850 kr

Avresa från Mahé varje lördag beroende på tillgänglighet. Kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Transporter, måltider, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• 4 nätter på Pegasus, kategori C hytt inklusive helpension, välkomstdrink, kaffe, té och mineralvatten
• 3 nätter på Le Domaine de La Reserve i standardrum inklusive halvpension
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej: 
• Flyg och flygskatter.
• Dryck
• Dricks

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thab-
elatravel.com/klimatkompensation.

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället.  
Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 procent av 
försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV 
Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett komple-
ment till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 8 dagar är 388 kr 
per person.

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.

Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, 
vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta. 

Prisuppgifter


