
Praslin, Seychellerna
Kan man någonsin få nog av paradiset? Här har du möjlighet till att förlänga dina 
upplevelser med några härliga nätter på Coco de Mer hotel på Praslin. Detta är det 
optimala sättet att avsluta en båtresa på. Här kan du bara koppla av på den sagolika 
stranden, snorkla i det klarblåa vattnet eller utforska ön på egen hand. Utan ett dags-
program så väljer du själv hur du tillbringar dina dagar på Praslin. 
Dag 1 Praslin             
Att vakna upp med den Indiska Oceanen utanför ytterdörren är magiskt. Här 
finns det ett helt hav med olika utflykter och aktiviteter tillgängliga (för egen 
kostnad). Våra kommande dagar tillbringar vi på egen hand. Här har du god tid 
till att bara njuta av allt vad Seychellerna har att erbjuda. Du kan koppla av på 
stranden eller ge dig ut på spännande upptäcksfärder. Det erbjuds vackra vand-
ringsleder på ön och glöm inte att prova på det lokala kökets alla spännande 
smaker. 
Hotell: Coco de Mer
Måltider: Frukost, middag
Dag 2 Praslin                     
Idag väljer du själv hur du tillbringar dagen på Praslin. Vill du uppleva flera av 
Seychellernas 115 öar så finns det många olika dagsturer du kan följa med på. 
Oavsett vad du väljer att tillbringa dagen till så är det en bra idé att vara tillbaka 
på hotellet till kvällen då ännu en välsmakande middagsbuffé dukas upp. Kanske 
en fascinerande show förekommer på hoteller just ikväll. Ta med dig ditt glas vin 
eller läsk ut på din privata balkong och njut en sista kväll.
Hotell: Coco de Mer
Måltider: Frukost, middag
Dag 3 Avresa Mahé                     
Det är dags att lämna Seychellerna för denna gång. Efter en välsmakande frukost 
åker vi tillbaka till ön Mahé med katamaranbåten Cat Cocos och därifrån får vi 
transfer till flygplatsen för att påbörja vår resa till Skandinavien. Att väskan är 
lite tyngre än när vi ankom har med störst sannolikhet att göra med alla minnen 
vi har packat med oss.

www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08  - Adress: Centralvägen 32, 183 57  Täby

I priset ingår:
• 2 nätter på Coco de Mer Hotel i ett standardrum inklusive frukost och middag.
• Transport hotell - hamn på Praslin.
• Båtresa med Cat Cocos, Praslin - Mahé.
• Transport hamn - flygplatsen på Mahé.
I priset ingår ej: 
• Måltider och dryck som inte anges i resebeskrivningen.
• Aktiviteter bokade på plats. Eventuella aktiviteter på Mahé som resten av gruppen deltar i under deras sista dag.
• Dricks och bagageservice.
• Reseförsäkring.
• Avbeställningsskydd.

Observera att inga bokningar är gjorda och pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras. 

Ett mindre flygtillägg kan tillkomma beroende på platstillgång.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strand-
satta. Vänligen ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.

Ankomst Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

Dag 1 Dag 3 3 dagar 3 500 kr 5 900 kr


