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 solnedgångar. Vi avslutar med fyra nätter på ön Praslin och gör därifrån utflykter till Vallée de Mai med
sin kända dubbelnöt och La Digue med världens mest fotograferade strand.

Dag 1 Avresa mot Seychellerna			
tisdag 29 oktober
Avresa från Skandinavien med en mellanlandning längs vägen.
Dag 2 Ankomst Seychellerna			
onsdag 30 oktober
Ankomst tidig morgon. Vi möts av en fuktig och tropisk sommarvärme. 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. Efter att vi hämtat ut bagaget beger
vi oss ut på en kort stadsrundtur. Vi passerar lilla Big Ben och besöker den
livliga marknaden som doftar kreolska kryddor. I gemensam transport åker
vi till hamnen där vi åker katamaranbåten Cat Cocos från Mahé till Praslin.
Där stiger vi sedan ombord M/Y Pegasus som ska ta oss med på en kryssning till några av de finaste öarna på Seychellerna. Efter en välkomstcocktail
och lättare lunch kastar vi loss och seglar till ön Curieuse som år 1979 fick
status som en nationalpark. Denna ö var en gång i tiden en koloni för de som
insjuknat i spetälska. Doctor´s House som fungerade som sjukmottagningen
står kvar än i dag som ett museum i vacker kolonialstil. Ön är mest känd för
sina landsköldpaddor som kan bli mer än 100 år gamla. Vi promenerar 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. Vi njuter av omgivningarna och det varma vattnet.
Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Lätt lunch, middag
Dag 3 Cousin					
torsdag 31 oktober
Pegasus har plats för 40 passagerare och är ett komfortabelt fartyg med rymliga hytter som alla har privat badrum med dusch. På båten är det avslappnad
stämning och personalen ger oss enastående service. På morgonen anländer
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RESFAKTA
Avresa:
29 oktober 2019
Antal dagar:
10 dagar
Höjdpunkter:
Den unika naturen med
endemiska fåglar och
jättesköldpaddor på öarna
Curieuse, Cousin och Aride.
Tilläggsresor:
Praslin, Denis Private Island

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. Dessutom är ön en av världens viktigaste häckningsplatser för karettsköldpaddan
som tillhör familjen med havssköldpaddor. I 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. Förutom detta har andra utrotningshotade fågelarter från
Seychellerna välkomnats hit. Vi går på en guidad tur och passerar flera
stränder som är betydelsefulla äggläggningsplatser för karettsköldpaddan.
Omkring en kvarts miljon fåglar häckar på ön. Till 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 rullar sakta in mot den
vita strandkanten. Här erbjuds ett utmärkt tillfälle att snorkla eller dyka (dykning med tub ingår ej).
Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 4 Aride och St Pierre			
fredag 1 november
I gryningen seglar vi vidare till ön Aride som är ett av världens viktigaste
naturreservat. Orsaken är för att över en miljon havsfåglar häckar här och
inte mindre än fem fågelarter av dessa är endemiska för Seychellerna (finns
bara just här). Vi gör en utflykt till öns högsta plats med fantastisk utsikt. Här
ser vi bland annat den vackra tropikfågeln och fregattfågeln. På Aride finns
även en inhemsk gardenia. Många säger att om du inte har besökt Aride, så
har du inte besökt Seychellerna. Efter lunch kastar vi ankar vid ön St Pierre
för att tillbringa några sköna timmar med bad och snorkling. Vid solnedgången seglar vi tillbaka till Praslin där vi får vara med om en äkta kreolsk afton
med härliga rytmer och annorlunda tropiska smaker. Det kreolska köket är
en blandning av det högklassiska franska med indiska currysmaker såsom
cajun, kanel, koriander och exotiska frukter. Kaptenen och hans besättning
bjuder in till dans.
Hotell: M/Y Pegasus
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 5 Praslin - Vallée de Mai			
lördag 2 november
Under morgonen checkar vi ut från Pegasus på ön Praslin. Det har blivit dags
för några dagar på fastlandet. Vi börjar med en spännande halvdagsutflykt
till naturreservatet Vallée de Mai som är med på Unesco’s världsarvslista.
Det är en av två platser på jorden där du kan se världens största nöt, cocode-mer växa vilt. Den kallas ibland för kärleksnöt eller dubbelkokosnöt på
grund av det speciella utseendet. Med lite tur kan vi idag även få se många
ovanliga fågelarter så som den exotiska svarta papegojan och flera endemiska kameleonter. Vi följer en vandringsled runt parken genom tät palmskog,
förbi forsar och utsiktsplatser med vackra vyer. Tillbringa gärna lite tid i informationscentret som redogör för de utmaningar Seychellerna arbetar med
för att bevara sin unika natur. Incheckning på hotellet under eftermiddagen.
Vi bekantar oss med de nya omgivningar vid hotellets privata strand och
omkringliggande frodiga natur.
Hotell: Coco de Mer Hotel
Måltider: Frukost, middag
Dag 6 Praslin - ledig dag			
söndag 3 november
Idag njuter vi av en ledig dag på stranden. Här får vi en perfekt möjlighet till
att smälta alla intryck från kryssningens naturupplevelser. Varför inte unna
er ett besök på hotellets Spa och mjuka upp en hösttrött kropp? För er som
inte kan få nog av utflykter och äventyr så finns det goda möjligheter till att
för egen kostnad beställa till utflykter direkt med hotellet. På kvällen samlas
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vi igen för en gemensam middag.
Hotell: Coco de Mer Hotel
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 7 La Digue					
måndag 4 november
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. Här finns mer sköldpaddor än människor och det är inte ovanligt att se en oxkärra som transportmedel. Vi besöker stranden Anse Source
D’Argent som kanske på grund av sina spektakulära granitformationer har
utnämnts till världens vackraste och mest fotograferade strand. Passa 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: Coco de Mer Hotel
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 8 Praslin - ledig dag			
tisdag 5 november
Idag njuter vi av en ledig dag på Praslin. Passa på att utforska naturen omkring hotellet. Det finns goda möjligheter att hyra snorkelutrustning eller att
besöka öns dykcenter där ni kan provdyka med tuber även om ni inte har ett
dykcertifikat (mot kostnad).
Hotell: Coco de Mer Hotel
Måltider: Frukost, middag
Dag 9 Avresa från Mahé			
onsdag 6 november
Detta härliga äventyr börjar sakta nå sitt slut. Efter en avslappnad morgon
åker vi under eftermiddagen Cat Cocos tillbaka till Mahé. Här börjar vi med
en gemensam middag där vi delar många trevliga historier, därefter väntar
transport till flygplatsen där det är dags att säga hejdå.
Hotell: Måltider: Frukost, middag
Dag 10 Ankomst Skandinavien			
torsdag 7 november
Vi anländer till Skandinavien med många fina minnen i bagaget.
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Prisuppgifter
Avresa

Hemkomst

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

29 oktober 2019

7 november 2019

10 dagar

39 950 kr

50 700 kr

Seychellerna Island Hopping
I priset ingår:
• Flyg Stockholm/ Köpenhamn/ Göteborg - Mahé tur och retur.
• Svensktalande guide och lokala specialistguider
• Stadsrundtur på Mahé.
• 3 nätter på kryssningsfartyget M/Y Pegasus, i hyttkategori C, inklusive amerikansk frukostbuffé, lunch och middag
samtliga dagar, välkomstdrink, en kreolsk afton med barbeque och Kaptensmiddag, kaffe, te och mineralvatten.
• Snorkel- och fiskeutrustning under kryssningen.
• Bagageservice och dricks till bärare och kryssningspersonal.
• 4 nätter på hotell Coco de Mer i standardrum inklusive frukost och middag.
• Halvdagsutflykt Vallée de Mai och heldagsutflykt till La Digue.
• Transporter, inträden, nationalparksavgifter, utflykter och måltider 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.
I priset ingår ej:
• Måltider och dryck som ej anges i resebeskrivning.
• Dykning med tuber.
• Aktiviteter bokade på plats.
• ERV avbeställningsskydd, kostar 6% på önskat försäkrat belopp
• ERV reseförsäkring Plus med bagageskydd är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 10 dagar är
447 kr per person.
Uppgradering av hytt på kryssning (priset avser del i hytt)
För enkelhyttsuppgradering vänligen kontakta Thabela Travel.
• Uppgradering till hyttkategori B, 1 500 kr per person.
• Uppgradering hyttkategori A, 3 500 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. Samtliga hytter har fönster.
Dyckespaketet = 700 kr per person
Innebär obegränsat med läsk, lokal öl och husets vin vid måltider under
kryssningen.
Priset är baserat på minst 24 betalande resenärer.
Vänligen ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar
resan.
Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Observera att kryssningsrutten kan ändras på grund av väderförhållanden.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som står utom Thabela Travels
kontroll.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket
innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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