
Denis Island, Seychellerna
Har du också alltid drömt om att besöka en privat ö? Under vistelsen på Seychellerna 
är det som uppdukat för att förgylla denna dröm. Denis Private Island är en exklusiv 
, privatägd ö som lever efter mottot ”Ön är din - gör vad du vill utan att störa andra”. 
Hit kan man endast komma med ett mindre flygplan och vi föreslår två oförglömliga 
nätter på ön. Här kan du uppleva en drömsemester som slår det mesta.
Dag 1 Mahé - Denis Private Island             
Idag säger vi hejdå till resten av gruppen och åker katamaranbåten Cat Cocos 
tillbaka till huvudön Mahé. På Mahé möter vi upp en lokal representant som 
visar oss till inrikesflygen där vi påbörjar vår flygresa till den privata ön, Denis 
Island. Flygresan i sig bjuder på vackra vyer, vi ser turkost vatten så långt ögat 
kan nå, här och var dyker det upp mindre öar. Vid landning på ön tas vi emot 
med öppna armar och gästfriheten är enorm. Det är familjen Mason som äger 
och driver ön. Dem har lyckats bevara öns skönhet och skapa ett riktigt paradis. 
Därutöver har dem utvecklat en hållbar och ekologisk turism där det mesta är 
närproducerat och man tar tillvara på öns alla tillgångar. Vi bor i en av öns 25 
privata villor direkt på stranden
Hotell: Denis Island Lodge
Måltider: Frukost, middag
Dag 2 Denis Private Island                     
Idag väljer du själv hur du tillbringar dagen på Denis Island. Vi når stranden med 
bara ett kliv utanför terassen där vi kan koppla av och bara njuta. Utforska ön till 
fots eller på cykel. På bara några timmar kan vi gå runt hela ön. Här är tempot 
mycket lugnt och ön andas harmoni, njutning och exklusivitet. På öns restaurang 
väntar unika kulinariska upplevelser.
Hotell: Denis Island Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 3 Avresa Mahé                     
Det är dags att lämna Seychellerna för denna gång. Efter en välsmakande frukost 
flyger vi tillbaka till ön Mahé där vi påbörjar vår resa hem igen. Att väskan är lite 
tyngre än när vi ankom har med störst sannolikhet att göra med alla minnen vi 
har packat med oss.
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I priset ingår:
• 2 nätter på Denis Island Lodge i en privat villa inklusive frukost, lunch och middag samt ej motorbaserade vatten-

sporter.
• Transport hotell - hamn på Praslin.
• Båtresa med Cat Cocos, Praslin - Mahé.
• Inrikesflyg Mahé - Denis Island tur och retur.
I priset ingår ej: 
• Eventuella aktiviteter på Mahé som resten av gruppen deltar i under deras sista dag.
• Dryck.
• 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 17 550 kr 31 800 kr


