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seychellerne
Velkommen til paradis – hvide sandstrande som ingen 
andre steder i verden, azurblåt hav, uspoleret natur, 
velbevarede koralrev, tropisk regnskov, flotte bjerge 
samt ikke mindst en smilende og venlig befolkning. 
Seychellerne består af ca. 155 øer og dækker et areal 
på 451.000 km² nordøst for Madagaskar i Det Indiske 
Ocean. På grund af øernes isolerede beliggenhed fin-
des der en helt unik flora og fauna med den plankton-
ædende hvalhaj, kæmpe landskildpadder og Coco de 
Mer-nødden for blot at nævne nogle.
Befolkningen består af et harmonisk mix af flere kultu-
rer. Her er europæisk påvirkning fra de franske og en-
gelske kolonister, asiatisk og indisk kultur fra handels-
folkene og naturligvis indflydelse fra det nærliggende 
afrikanske kontinent. Denne påvirkning har resulteret i 
en meget varieret befolkningssammensætning, som le-
ver i skøn harmoni med bla. 3 officielle sprog - engelsk, 
fransk og kreolsk, hvilket gør det er nemt at være turist. 
Gastronomien er meget spændende og interessant 
med hovedingredienser som fisk, ris og grøntsager.
Det kan klart anbefales at kombinere flere øer, da de 
er meget forskellige og utrolig fascinerende på hver 
deres måde. 
I dette katalog har vi valgt at præsenterer de 3 største 
øer, Mahe, Praslin og La Digue.
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Vejret:
Beliggende tæt på ækvator er 
Seychellerne en helårs ferie-desti-
nation med 2 sæsoner med meget 
lille variation. November til april 
betragtes som den varme sæson 
med høj luftfugtighed og kraftige 
regnbyger med temperaturer mel-
lem 25 og 33 grader. Den såkaldte 
kolde sæson med temperaturer 
mellem 22 og 29 grader er fra maj 
til oktober med tør sydvestenvind. 
Marts, april og oktober, november 
er de bedste perioder med næsten 
ingen vind.

seychellerne temperatur:

Visum: 
Danske statsborgere behøver ikke visum til Seychellerne før afrejse, da ”visitor’s 
permit” udstedes gratis ved ankomst til lufthavnen på Mahe. De rejsende skal 
have returbillet, bekræftet indkvartering og skal kunne dokumentere tilstrækkelige 
økonomiske midler. Danske statsborgere kan visumfrit opholde sig på Seychel-
lerne i 1 måned. Passet skal være gyldigt under opholdet.
Et ”visitor’s permit” udstedes for op til 1 måned, det kan forlænges op til 3 måne-
der fra udstedelse, og kan yderligere forlænges for perioder, der ikke overskrider 
tre måneder af gangen, op til en periode på max. 12 måneder totalt. En ”visitor’s 
permit” udstedes gratis for de første 3 måneder, derefter opkræves SCR 1.000 for 
hver 3 måneders forlængelser.
Børn, op til 16 år, kan indrejse uden eget pas, hvis de er indskrevet i forældrenes 
pas.
Ovenstående oplysninger gives med forbehold for ændringer. Check altid med rej-
sebureauet inden afrejse. 

Værd at Vide 
Vaccinationer: 
Kontakt jeres læge, Seruminstitut-
tet eller Rigshospitalet Rejseser-
vice for oplysninger om krævede/
anbefalede vaccinationer.

Valuta: 
Det er ikke muligt at betale med lo-
kal valuta på hoteller, de fleste re-
stauranter eller andre forretninger 
med relation til turister. Her beta-
les der med GBP, Euro og US$, som 
også kan benyttes i lokale butikker, 
hvor man dog giver tilbage i lokal 
valuta, Seychelles Rupee (SCR). 

drikkeVand: 
Vand fra vandhanen kan godt drik-
kes, men det anbefales at købe 
mineralvand på flaske.

elektricitet: 
240 volt med engelsk 3 bensstik

tidszone: 
Seychellerne er 3 timer foran dansk 
tid om vinteren og 2 timer om som-
meren.

tang: 
Strandene på Seychellerne kan i 
perioder være meget påvirkede af 
tang. På grund af de nordvestlige 
passatvinde fra december til marts 
vil der være problemer på stran-
dene på den nordlige del af øerne 
Mahe og Praslin.
Strandene på de sydlige dele af 
øerne Mahe, Praslin og La Digue vil 
fra maj til september være påvirket 
pga. de sydøstlige passatvinde.
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gode spise steder:

restaurant chez Batista
på den sydvestlige del ved Anse Takamaka er absolut 
et besøg værd. Her serveres traditionel kreolsk mad, 
hvor hovedingredienserne er friskfanget fisk, ris, friske 
grøntsager, skaldyr og kylling. Husk badetøjet for Anse 
Takamaka er også en af de bedste strande på Mahe.

restauranter Ved Beau Vallon 
Indisk restaurant ”Mahek” på Hotel Coral Strand
Restaurant ”Boat House” som serverer kreolsk bar-
becue-buffet.

chalets d´anse Forbans, Self-catering 
Po Box 3030
Anse Royale, Mahe
Tlf: 36 61 11

På sydvestkysten af Mahe ved Anse Marie-
Louise ligger dette lille skønne sted. Chalets 
d´Anse Forbans har 14 bungalows. 12 af 
dem ligger to og to sammen i første række 
ud til haven og med front mod vandet. De 12 
bungalows er på 52 m² og har opholdsrum 
med åbent køkken og spiseplads, separat 
soveværelse og badeværelse. 
Rejser man flere sammen, kan disse bunga-
lows fås med dør imellem. 
De to bageste bungalows har to separate 
soveværelser og et meget stort opholdsrum 
med køkken og spiseplads. De er på i alt 

90 m². Stranden er ugenert og besøges en 
gang imellem af havskildpadder, der kom-
mer og lægger æg. I haven findes desuden 
to små gårde med landskildpadder – store 
og små. De store er til tider meget kælne! 
Startpakke med bl.a. kaffe, te, mælk og æg 
er inkluderet i opholdet. Der er daglig ren-
gøring. Snorkleudstyr kan lånes mod et de-
positum. Det er også muligt at låne en lille 
grill, hvor der blot betales for kul. Friske fisk 
kan købes på stranden, når fiskerne kommer 
ind. Charlets d´Anse Forbans er meget pænt 
og velholdt. Det er en god ide, at leje en bil, 
mens man bor her, så det er nemt at komme 
rundt i det naturskønne område og købe ind. 
Der ligger en lille butik i gå-afstand, men 
bedre indkøbsmuligheder og restauranter 
ligger ca. 15 minutters kørsel væk.

Mahe er den største af øerne, hvor alle de oversøiske fly lander, og hvor også 90% 
af befolkningen på 81.000 bor. Beau Vallon er turistcentrum med den største og mest 
populære strand. Her ligger de fleste hoteller, og her findes også gode restauranter, et 
marked og lidt byliv. For dem, der ønsker mere idyllisk og uspoleret natur, er der et væld 
af fantastiske hvide sandstrande langs kysten på den 155 km² store ø. Det kan klart 
anbefales at tage på opdagelse rundt på øen i egen bil, finde den lille øde strand, tage 
på en guidet tur i Morne Seychellois National Park, på bådudflugt eller ind til en af 
verdens mindste hovedstader, Victoria, hvis centrum er Clock Tower med en minikopi 
af Big Ben i London. Mulighederne er uendelige og oplevelserne er unikke.

Chalets d´Anse Forbans

mahe HOTELLER

Anse Soleil Beachcomber

anse soleil Beachcomber, Small hotel 
Po Box 625
Anse Soleil, Mahe
Tlf: 36 14 61

Dette lille, hyggelige strandhotel ligger lidt 
afsides for enden af en lang, snoet og bak-
ket vej ud til en lille, skøn idyllisk strand. Ho-
tellet har 14 værelser: 5 standard værelser 
(33 m²), 5 superior værelser (43 m²) og 4 pre-
mier værelser (61 m²), der alle har havudsigt, 
aircondition, loftvifte, køleskab og terrasse. 
Desuden har superior værelserne kaffe/te-
faciliteter og hårtørrer. Premier værelserne 
er nye, store og meget lækre. Hotellet har 
egen restaurant, bar og lounge. Der er kre-
olsk service samt en god og afslappet at-
mosfære. Stranden er god til både kano og 
snorkling, når tidevandet tillader det. 
På grund af den lidt afsides beliggenhed er 
det en god idé at leje en bil, når man bor her. 
Ikke velegnet til gangbesværede. Hotellet er 
IKKE en del af Beachcomber kæden. Anse Soleil Beachcomber
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sunset Beach resort **** 
Po Box 372
Glacis, Mahe
Tlf: 26 11 11

Skønt lille hotel beliggende på nordkysten 
af Mahe ikke langt fra Beau Vallon-bugten. 
Hotellet har en utrolig flot beliggenhed og 
som navnet antyder en helt fantastisk ud-
sigt til solnedgangen. Sunset Beach har en 
dejlig lille, ugenert strand og ud til denne 
strand ligger en del af hotellets værelser. 
På den anden side af hotellets restaurant 
og reception ligger andre af hotellets væ-

relser, og disse værelser har den smukke 
udsigt til solnedgangen. Alle 26 værelser 
har egen terrasse, der vender mod havet. 
Desuden har værelserne aircondition, 
loftvifte, minibar, telefon, safetybox og 
kaffe/te-faciliteter. Ocean view værelser-
ne er på 32 m² og juniorsuiterne er på 40 
m². Hotellet har restaurant, bar, TV-lounge, 
et lille bibliotek og billardrum. Restauran-
ten ligger højt med en smuk udsigt ud over 
vandet og ned til stranden. Swimmingpool-
en ligger på klipperne over vandet. Der kan 
lånes udstyr til snorkling. Hotellet er meget 
romantisk og velegnet til en bryllupsrejse. 
Er ikke velegnet til gangbesværede.

Fishermann’s cove ***** 
Po Box 35
Bel Ombre, Mahe
Tlf: 67 70 00

Fishermann’s Cove har en af de absolut 
mest attraktive beliggenheder på Mahe – 
i udkanten af Beau Vallon-bugten. De 68 
værelser er fordelt i mange forskellige væ-
relseskategorier indrettet i enten moderne 
eller kreolsk stil. Værelserne er rummelige, 
flotte og stilfuldt indrettet hvor værelse og 
badeværelse går ud i ét i en smuk harmoni. 
De har alle aircondition, god stor terrasse 
eller balkon, brusebad, karbad, telefon, 
internet-adgang, minibar, safetybox, hår-
tørrer, TV og te-/kaffefaciliteter.
Den kreolske afstamning og tilhørsforhold 
er afspejlet i den traditionelle byggestil og 
interiøret. Hotellets bar er dejlig åben med 
en god udsigt over hele bugten, og her er 
flere rigtig gode restauranter. Hvis ikke da-
gen bruges på oplevelser rundt på øen kan 
man passende slappe af ved den dejlige 
swimmingpool eller nyde en spa-behand-
ling i hotellets egen spa-afdeling. Stranden 
er rigtig god – det skal dog forventes at ko-
ralrevet kommer frem ved lavvande.

mahe HOTELLER

Sunset Beach Resort

Fishermann’s Cove

Sunset Beach Resort

Sunset Beach Resort

Fishermann’s Cove Hibiscus værelse Fishermann’s Cove

mahe og praslin
På de to store øer, Mahe og Praslin, 
er det muligt at dyrke alle former for 
vandsport lige fra dykker-/snorkletu-
re og windsurfing til flerdags-cruise. 
Kontakt dit rejsebureau for forslag 
og priser.
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Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa Deluxe Oceanfront Villa

hilton seychelles northolme 
resort & spa ***** 
Po Box 333
Glacis, Mahe
Tlf: 29 90 00

Ved ankomsten til dette fantastiske luksus-
hotel bydes man velkommen med en drink 
i lobbyens meget afslappende og smukke 
omgivelser. Hotellet er beliggende ikke 
langt fra Beau Vallon-bugten, og fra alle 
villaernes store terrasserne er der en super 
skøn udsigt over det Indiske Ocean, øerne 
Silhouette og North Island. Oceanview 
Hillside-villaerne er beliggende op langs 
bjergskråningen, hvorimod oceanfront vil-
laerne ligger i første ”klitrække” - alle villa-
erne har en fantastisk havudsigt. Dejlig lille 
privat sandstrand med nærtliggende koral-
rev og det lækreste hvide sand. Her er det 
muligt at låne solstole, snorkleudstyr eller 
måske en kano/kajak. Alle værelser/villaer 
er traditionelt og meget smagfuldt indrettet 
med træ som primært materiale med privat 
balkon, queensize seng, sofaarrangement, 
dejligt stort badeværelse, fladskærms-TV, 
CD/DVD-afspiller, minibar, aircondition, 
internet-adgang og roomservice. Hotellets 
pool er ikke stor men meget smukt opbyg-
get. Hvis man virkelig vil forkæle sig selv 
og have det bedste af det bedste, så er 
dette hotellet man bør vælge. På grund af 
mange niveauforskelle er hotellet ikke eg-
net til gangbesværede. Børn under 13 år er 
ikke velkomne på hotellet.

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa Oceanview Hillside Villa
start Ferie godt
– bliv hentet på mahe
Transport (seat in coach) fra Mahe lufthavn eller fær-
geleje til hotel på Mahe kr. 165,- pr. person v/ 2 pers. 
kr. 85,- pr barn.

start Ferie med stil
 – bliv hentet i privat bil på mahe
Privat transport fra Mahe lufthavn eller færgeleje til 
hotel på Mahe kr. 785,- pr bil v/ 2 pers. kr. 980,- pr. 
bil v/ 3-4 pers.
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Beach Villa, guesthouses, Small hotel
Grand Anse
Praslin
Tlf: 23 34 45

På vestkysten af Praslin ligger det hyggelige lille Beach Vil-
las ved Grand Anse-stranden nær en lille by med få butik-
ker, marked, bank og restauranter. De 9 bungalows er alle 
enkelt indrettet med aircondition eller loftvifte samt ter-
rasse, hvorfra alle har hel eller delvis havudsigt. Hotellet 
har egen lille restaurant, hvor bord skal forudbestilles. Det 
familieejede Beach Villas Guesthouses har en hyggelig og 
afslappet atmosfære. Grand Anse stranden kan i perioder 
blive meget påvirket af tang.

indian ocean lodge*** 
Grand Anse
Praslin
Tlf: 23 33 24

Ved stranden Grand Anse på Praslins vestkyst finder I dette 
bedre turistklasses hotel med 32 rummelige værelser for-
delt på 8 2-etagers bungalows beliggende langs vandet. 
Hotellets swimmingpool er et godt alternativ til den ellers 
flotte strand, da der kan forventes en del tang i perioden 
juni til september. Alle værelser har himmelseng, aircondi-
tion, loftvifte, te-/kaffefaciliteter, køleskab, telefon, safe-
tybox, hårtørrer og TV. Hotellet har egen restaurant og bar, 
men i det nærliggende område findes også en lille by med 
nogle få butikker og restauranter. Et dejligt hotel med en 
afslappet atmosfære.

Beliggende nordøst for Mahe findes den idylliske 44 km² store ø, Praslin. Øen er ikke 
større, end alle de lokale kender hinanden, og alting foregår i en afslappet landlig at-
mosfære. Her findes alt fra sublime strande til unikke naturoplevelser. Vallee de Mai 
National Park, der er på UNESCOs liste over World Heritage Sites, er det eneste sted 
i verden, hvor Coco de Mer-frugten vokser vildt, og hvor man kan være heldig at se 
og høre den sorte papegøje. En af de bedste strande på Praslin er Anse Volbert/Côte 
d’Or, hvor også den største koncentration af hoteller og restauranter er - her er det 
også muligt at finde et par enkelte souvenirbutikker. Anse Volbert/Côte d’Or er på in-
gen måder overrendt, som man ser mange andre steder i verden. Her er en fabelagtig 
dejlig, bred og lang sandstrand, der indbyder til en svømme- eller snorkletur eller til at 
dyrke andre former for vandsport. Hvis man ønsker det mere roligt og isoleret, kan det 
anbefales at tage turen ud til Anse Lazio, som oftest er med på listen over verdens 10 
bedste strande. Blød hvid sandstrand indrammet af det flotteste turkisfarvede vand, 
granitformationer og frodig tropisk skov. Afsæt en dag – husk badetøjet og solcremen 
og frokosten kan passende indtages i en af de 2 nærliggende restauranter.

Beach Villa, Guesthouses

Saint Pierre Island

praslin HOTELLER

Indian Ocean Lodge

Indian Ocean Lodge

start Ferie godt
– bliv hentet på praslin
Transport (seat in coach) fra Praslin lufthavn eller 
færgeleje til hotel på Praslin kr. 165,- pr. person v/ 2 
pers. kr. 85,- pr barn.

start Ferie med stil
 – bliv hentet i privat bil på praslin
Privat transport fra Praslin lufthavn eller færgeleje til 
hotel på Praslin kr. 785,- pr. bil v/ 2 pers. kr. 980,- pr. 
bil v/ 3-4 pers.
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café des arts, guesthouse, Small hotel
Anse Volbert 
Praslin
Tlf: 23 21 70

Café des Arts ligger få meter fra den store 
skønne strand Côte d’Or på østkysten af 
Praslin. Dette lille guesthouse har kun fire 

værelser, som alle har egen veranda, stor 
seng, minibar og loftvifte. Værelserne er 
store med højt til loftet og bygget i lokale 
materialer som palmetræer og bambus. Det 
er et meget populært guesthouse anlagt i 
en hyggelig have med en rigtig god belig-
genhed med få meter til butikker og stran-
den. Man skal være ude i god tid, hvis man 
skal sikre sig et værelse.

Beach Villa, Guesthouses

les Villas d’or, Self-catering
Côte d’Or Beach
Praslin
Tlf: 23 27 77

Les Villa d’Or ligger i flotte omgivelser di-
rekte ned til den udsøgte, smukke strand 
– Cote d’Or. De 8 store et-værelses vil-
laer er fordelt rundt i en velholdt have 
i 4 bygninger, hvor det er muligt at åbne 

en dør imellem de 2 villaer, så det bliver 
til en 2 værelses villa. Villaerne er åbne 
og imødekommende, men samtidig er de 
placeret og indrettet så de giver stor mu-
lighed for privatliv. I haven er der en meget 
lille swimmingpool og en gård med kæmpe 
landskildpadder. Les Villa d’Or er ”self-
catering”, så køkken er fuld udstyret, og 
den store terrasse indbyder til en hyggelig 
aften med god mad og afslappende drinks. 
Lille fint hotel med en meget høj standard.

coco de mer ***+ 
Anse Bois de Rose
Praslin
Tlf: 29 05 55

Hotellet er opkaldt efter verdens tungeste 
frugt, Coco de Mer, som kun vokser på 
Praslin. Det er et rigtig godt 3 stjernet hotel 
beliggende på sydvestkysten af Praslin ved 
Anse Bois De Rose. Standard værelserne 
på 52 m² er beliggende op ad bjergsiden og 
har en fantastisk udsigt over havet fra den 
dejlige terrasse. Superior værelserne på 
55 m² er beliggende få meter fra vand-
kanten. Langs vandet er der en lille græs-
plæne og palmeallé med hængekøjer og 

liggestole – det perfekte sted at slappe af 
med en god bog eller bare nyde den flotte 
natur. Alle værelserne er flot indrettet i be-
hagelige farver med en queensize seng, TV, 
flot toilet/bad, siddearrangement, telefon 
og aircondition. Desuden har hotellet en 
swimmingpool formet som Coco de Mer-
frugten, morgenmads- og aftenrestaurant, 
poolside-restaurant til lette måltider i løbet 
af dagen og 2 kunstige strande. Fra maj til 
oktober er områdets naturlige strande ofte 
dækket af tang, så det bedste tidspunkt at 
besøge Hotel Coco de Mer er fra november 
til april. Et hotel med en dejlig afslappende 
stemning beliggende i et smukt og frodigt 
område. 3-5 gange om ugen er der gratis 
retur transport til Anse Lazio.

Les Villas d’Or

Coco de Mer

Les Villas d’Or

Coco de Mer
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l’archipel hotel ****+
Po Box 1346
Anse Gouverment, Praslin
Tlf: 28 47 00

L´Archipel Hotel ligger for enden af den 
meget lange og skønne strand Côte d’Or 
på østkysten af Praslin. Hotellet er byg-
get i kolonistil og ligger i en hyggelig have 
ved stranden med værelserne bygget op 
ad bjergsiden. Alle hotellets 30 værelser 
har hel eller delvis havudsigt og en balkon 
at nyde udsigten fra. De er udstyret med 

aircondition, loftvifte, te/kaffefaciliteter, 
TV, minibar, telefon og hårtørrer. Deluxe-
værelserne er på 60 m² mens Senior sui-
terne er på 65 m² med blandt andet walk-in 
closet. Executive suiterne er på hele 120 
m² og er fantastisk flot indrettet med me-
get god plads og stor balkon. Hotellet har 
bar, restaurant, mange former for gratis 
vandsportsaktiviteter, butik, massage, 
fitnesscenter, billard og internetadgang. 
L’Archipel har også en skøn pool med en 
flot udsigt ud over vandet. Hotellet er ikke 
velegnet til gangbesværede.

L’Archipel Hotel Senior Suite

L’Archipel Hotel

L’Archipel Hotel

La Reserve 

La Reserve Deluxe værelseLa Reserve

la reserve ****+
Anse Petite Cour
Praslin
Tlf: 29 80 00

La Reserve er et utrolig lækkert første 
klasses hotel hvor man føler sig rigtig vel-
kommen. Flot beliggende ved Anse Petite 
Cour-stranden i flotte omgivelser med træ-
klædte bjergskråninger på begge sider af 
hotellet. Et dejligt familievenligt hotel, der 

er opført i en hyggelig have og har privat 
sandstrand. Alle værelser er smagfuldt ind-
rettet med terrasse/balkon og dejlig stort 
badeværelse. De har alle en flot havudsigt 
– og nogle er endda oceanfront. I perioder 
er hotellets strand påvirket af lavvande og 
tang, så her kan hotellets swimmingpool, 
som nok er Seychellernes største, bruges, 
men ellers arrangerer hotellet også ture til 
de nærliggende øer i løbet af dagen. I ho-
tellets rolige og flotte have findes også en 
gård med kæmpe landskildpadder.

praslin HOTELLER
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mahe og praslin
Fly-tid mellem Mahe og Praslin er 15 
min, og koster ca. 680 kr. pr. person 
pr. vej

paradise sun **** 
Anse Volbert
Praslin
Tlf: 29 32 93

Paradise Sun er afgjort et charmende før-
ste klasses hotel med nok en af de mest 
attraktive beliggenheder på Côte d’Or-
stranden. De 2-etagers bungalows er 
spredt rundt i en flot, tropisk have. Der er 
ingen TV eller radio på værelset, men på 

første sal i hotellets hovedbygning er der 
TV-lounge og mulighed for gratis internet. 
Selve værelserne er ikke særlig store, men 
de er velindrettet med en kingsize seng, 
aircondition, loftvifte, te-/kaffefaciliteter, 
safetybox, hårtørrer, køleskab og en stor 
terrasse/balkon, der enten vender ud mod 
den hyggelige have eller mod havet. Ene-
ste forskel, ud over størrelsen mellem de 
70 superior værelser på 32 m² og de 10 
deluxe værelser på 42 m², er at deluxe 
værelserne er udstyret med et sofaarran-
gement og badekar. Hotellet tilbyder et 

stort udvalg af aktiviteter som kajak, wind-
surfing, snorkling, volleyball og bordtennis. 
I forbindelse med hotellet er der også et 
dykkercenter, men dette betales der ekstra 
for. Ellers er alt ikke-motoriseret vandsport 
gratis. Hotellets swimmingpool eller beha-
gelige liggestole nede ved den fantastiske 
Côte d’Or-strand indbyder til afslapning, og 
aftenen kan passende sluttes af på hotel-
lets restaurant, hvor der diskes op med en 
meget varieret buffet. Langs stranden lig-
ger der flere restauranter, og oppe på vejen 
er der kiosk og nogle få souvenirbutikker.

Paradise Sun

Paradise Sun Superior værelse Paradise Sun
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udFlugter - mahe udFlugter - praslin

heldagstur på mahe
Besøg en af verdens mindste hovedstader, Victoria, stop ved en lokal kunsthåndværker, 
oplev lokalt marked med frisk fisk, frugt, grøntsager og krydderier, gør stop ved det 
historiske Mission Lodge og spis frokost i Takamaka-området. Efter frokost fortsætter 
turen sydpå til Jardin du Roi-plantagen, hvor der er guidet rundtur. I forventes at være 
retur ca. kl. 16.00

heldags Vandre- og sejltur 
Start dagen med en flot guidet gåtur på 1½ time, der har udgangspunkt fra ”Danilles” 
og slutter ved Anse Major i det isolerede nordvestlige område. I Anse Major bugten 
ligger den 80 fods store katamaran Catalina i læ og venter. Efter ombordstigning står 
resten af dagen på kreolsk buffet-frokost, snorkling og solbadning.
De der ikke ønsker at deltage i den guidede gåtur, stiger ombord på Catalina i Victoria 
og nyder den afslappende sejltur til Anse Major.

heldagstur på praslin 
inkl. Vallee-de-mai og anse lazio
Oplev 2 af de mest unikke steder i verden. Første stop er Vallee-de-Mai Nature Reserve 
(World Heritage Site) der er det eneste sted i verden, hvor det er muligt at se og høre 
den sorte papegøje og hvor Coco-de-Mer palmen vokser vildt. Efter den guidede tur 
gennem Paradisets Have går turen videre til Anse Lazio, som ofte er med på listen over 
verdens 10 bedste strande. Frokost er ikke inkluderet. I forventes at være retur ved 
hotellet ca. kl. 16.00

heldagstur Fra praslin til la digue
Her er turen for dem, der ønsker at stifte bekendtskab med den lille, fantastiske ø La 
Digue. I bliver afhentet på jeres hotel på Praslin og kørt ned til færgen. Overfarten 
tager ca. 30 min. og ved ankomsten bliver I afhentet i oksekærre for at blive kørt på 
sightseeing som bl.a. bringer jer til I’Union Estate med de sublime strande og unikke 
stenformationer. Der er inkluderet tid til en svømmetur, solbadning eller lidt opdagelse 
på egen hånd. Kreolsk frokost er inkluderet. 

heldags reV-saFari 
I bliver afhentet på hotellet og kørt til Victoria Marine, hvor I stiger ombord på katama-
ranen Catalina. Undervejs gøres der stop for at fodre fisk og udforske den fantastiske 
undervandsverden med koralrev og farverige tropiske fisk. En lækker traditionel kreolsk 
buffet bliver tilberedt og serveret ombord. Efter frokost er der rigelig tid for marine-
entusiaster til at udforske revet gennem glasbåd, snorkle eller bare slappe ved en af 
Cerf Island’s lækre strande. 

heldagstur til sister og coco island
Øerne Sister og Coco er små granit-perler beliggende nord for La Digue og kun en 30 
min. bådtur fra Praslin. Første stop er Sister Island, der kan prale af en af de flotteste 
strande på Seychellerne, og er kun beboet af opsynsmanden og hans kone. En typisk 
kreolsk barbecue bliver serveret i skyggen af det gamle bådhus på stranden. Turens 
højdepunkt er eftermiddagens snorkling ved Coco Island, der er en lille granitø med få 
palmetræer og et fantastisk omkringliggende koralrev.
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La Digue

Fleur de lys, Self Catering 
La Passe
La Digue
Tlf: 23 44 59

Her findes den rigtige charmende La Digue-
atmosfære med 8 hyggelige bungalows 
beliggende i en flot og fredfyldt have. Alle 
bungalows er nye og meget flotte - de er 
enkelt indrettet med aircondition, køkken 
og stue. Fra terrassen er der udsigt til 
haven og de andre bungalows. Fra Fleur 
de Lys er der ikke langt til stranden eller 
den smule by med øens indkøbscenter, der 
findes på La Digue. Meget central belig-
genhed og et populært sted, som det an-
befales at bestille i god tid.

la digue island lodge
Anse Reunion
La Digue
Tlf: 29 25 25

La Digue Island Lodge tilbyder øens bedste 
overnatning med den bedste beliggenhed 
lige ved Anse Reunoin på La Digue. De 5 
forskellige værelsestyper er fordelt i en 
fredfyldt have med eksotiske palmer og 
Takamak-træer. Alle værelser har aircondi-
tion, minibar, TV, telefon, hårtørrer, kaffe-/
tefaciliteter, safetyboks og terrasse eller 
balkon, undtagen Yellow House. De 9 Yel-
low House værelser er små, men flot reno-
veret, og er beliggende i et gammelt koloni-
hus. Petit Village værelserne er beliggende 
i et stille hjørne af den store have, og alle 
værelserne har en dejlig åben privat ve-
randa. De A formede hytter er nok de mest 
karakteristiske for La Digue Island Lodge. 
Hytterne er meget idylliske i to etager med 
palmeblads-tag og er meget velegnet til fa-
milier, da 1. sal har et mindre soveområde. 
Nogle hytter vender ud mod stranden og 
andre vender mod haven. Plantation House 
værelserne ligger lige ud til vandet med 
fantastisk havudsigt. De 9 værelser er ele-
gant indrettet hvor 4 værelser er på 1 sal og 
5 værelser er i stueetagen i en flot koloni-
stils bygning som udgør Plantation House. 
Udover den smukke have tilbyder hotellet 
en swimmingpool, poolbar og restaurant. 

patatran Village ***
Anse Patate
La Digue
Tlf: 29 43 00

Et rigtig godt 3 stjernet bungalow-hotel be-
liggende op langs bjergsiden på den nord-
lige spids af La Digue ved stranden Anse 
Pataes. Et meget flot og idyllisk hotel med 
2 mindre, men meget lækre og indbydende 
strande – der er ikke langt til rigtig gode 

snorkleområder. Værelserne er flot indret-
tet med lyse farver og alle har aircondition, 
telefon, minibar, hårtørrer og en god bal-
kon med havudsigt. Pool-området er lidt 
slidt, men herfra er der en flot udsigt over 
de nærliggende øer. Hotellet har desuden 
restauranter, bar og 21 værelser fordelt på 
5 værelsestyper. Hotellet er ikke velegnet 
til gangbesværede. Et rigtig godt hotel for 
dem, der ønsker La Digue’s afslappende at-
mosfære, men samtidig ønsker lidt luksus 
og en flot beliggenhed med udsigt.

La Digue er nok en af de mest fotograferede øer i verden, med strandene og stenformationer ved 
Anse Source d’Argent som de mest søgte objekter. Blødt hvidt strandsand, krystalklart turkisblåt 
havvand og kæmpe store granitklipper, der har de mest kunstfærdige og fantastiske former. Der 
er enkelte motoriserede køretøjer på La Digue, men de er klart i undertal. Det meste transport 
forgår pr. cykel og en lille smule med oksekærre. Oksekærre er en idyllisk transportform, men 
ikke særlig hurtig eller effektiv, så da øen ikke er stor eller særlig kuperet, er cyklen et uundvær-
lig transportmiddel. Her er en tilbagelænet og meget fredfyldt stemning, hvor fabelagtig natur 
og den smukke kystline skaber det perfekte paradis. Sæt tempoet ned og nyd de fantastiske 
omgivelser.

Fleur de Lys

La Digue Island Lodge A-formet hytte

la digue HOTELLER

Patatran Village

Patatran Village

start Ferie godt
– bliv hentet på la digue
Transport (seat in coach) fra La Digue 
HeliStop eller færgeleje til hotel på 
la Digue kr. 90,- pr. person v/ 2 pers. 
kr. 45,- pr. barn.

start Ferie med stil
– bliv hentet i privat bil på 
la digue
Privat transport fra La Digue HeliStop 
eller færgeleje til hotel på La Digue 
kr. 345,- pr. bil v/ 1-4 pers.

1

2

3

1  Fleur de lys
2  patatran Village
3  la digue island lodge

2

1
3
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generelle Betingelser

Teknisk arrangør: Billetkontoret a/s. Medlem af rejsegarantifonden nr. 650

arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af 
Billetkontoret A/S i samarbejde med ho-
teller og lokale turarrangører.

tilmelding
Tilmeldingen foretages hos jeres rejse-bu-
reau og er bindende for såvel kunde som 
rejsebureau, når depositum er betalt. Med 
indbetaling af depositum bekræfter kun-
den samtidig af have accepteret vilkårene 
i disse og de på deltagerbeviset/fakturaen 
nævnte bestemmelser. Hvis depositum 
ikke indbetales indenfor den angivne frist, 
bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at 
oplyse de rejsenes navne nøjagtigt som 
angivet i passet.

depositum og betaling
Ved tilmelding betales et depositum på 
10% af rejsens pris, dog minimum kr. 
1.500,- Sygeafbestillingsforsikring skal 
indbetales samtidig med depositum. 
Restbeløbet betales ikke mindre end 60 
dage før rejsens start eller sammen med 
depositum, hvis rejsen bestilles senere. 
Særlige regler er gældende for visse 
arrangementer, hvor det er tilfældet vil 
det fremgå af prislisten under de berørte 
arrangementer. Når rejsen er i forbindelse 
med en forkøbsbillet gælder reglerne 
(oplyses ved reservationen) for en sådan 
flybillet. Såfremt fristen for indbetaling 
af restbeløbet ikke er overholdt, vil man 
ikke være sikret mod ekstraordinære pris-
stigninger frem til afrejsen.

afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt 
der ikke er anført andre bestemmelser 
på Deres deltagerbevis: Ved afbestilling 
mere end 60 dage før afrejse efter endelig 
bekræftelse og indbetaling af depositum 
opkræves et ekspeditionsgebyr på 10% af 
rejsens pris dog maksimum kr.1.500,- pr. 
deltager.  Ved afbestilling 59-36 dage før 
afrejsen opkræves op til 50% af rejsens 
pris. Ved senere afbestilling vil refun-
dering ikke finde sted. Vi anbefaler, at 
De tegner en afbestillingsforsikring, der 
dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald 
hos den rejsende eller nærmeste familie. 
Oplysninger herom fås hos Deres rejsebu-
reau. Såfremt der indenfor et tidsrum på 
14 dage før rejsens på begyndelse fore-
kommer krigshand linger, natur katastrofer, 
livsfarlige smit somme sygdomme eller 
lignende kan rejsen afbestilles veder-
lagsfrit. Det vil dog være en betingelse, 
at offentlige danske myndigheder (Uden-
rigsministeriet eller Sundhedsmyndig-

hederne) direkte fraråder rejser til det 
pågældende område. Kundens ansvars-
frie afbestillingsret gæl der dog ikke, hvis 
kunden ved aftalens indgåelse kendte den 
pågældende begiven hed, eller begiven-
heden var alminde lig kendt. Refundering 
af ubenyt tede ydelser. Hverken hel eller 
delvis refundering af ubenyttede ydelser 
kan finde sted.

refundering af ubenyttede ydelser
Hverken hel eller delvis refundering af 
ubenyttede ydelser kan finde sted.

ændring 
Ændring af rejsearrangementet mindre 
end 21 dage før rejsens start betragtes 
som annullering og gebyrer som nævnt 
under “Afbestilling” opkræves.
Ved ændring mere end 21 dage før rejsens 
start opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 
1.000 pr. person plus eventuelle gebyrer, 
som pålægges af vore leverandører.

prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (maj 
2008) gældende tariffer og valutakurser. 
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren 
forhøje den aftalte pris som følge af sti-
gende transportomkostninger (herunder 
brændstofpriser), ændrede skatter, afgif-
ter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle 
prisstigninger skal varsles senest 20 dage 
før rejsens påbegyndelse og må ikke over-
stige 10% af rejsens averterede pris. Så-
fremt disse betingelser ikke er overholdt 
kan kunden omkostningsfrit afbestille 
rejsen. Sker der ændringer i nedadgående 
retning i de ovennævnte forhold inden 
for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke 
kræve prisnedsættelse, med mindre der er 
tale om indenlandske skatter eller afgifter, 
der fjernes eller nedsættes, således at be-
sparelsen overstiger kr. 100.

rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt for-
sikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, 
at der tegnes en forsikring med højeste 
dækning, som kan dække omkostningerne 
i forbindelse med sygdom, eventuel hjem-
transport i forbindelse med sygdom eller 
ulykke, bagage, ansvar med mere.
Oplysninger herom fås hos jeres rejsebu-
reau.

Flyrejsen
Såfremt I udover den anførte rejserute har 
særlige krav til jeres billets fleksibilitet, 
skal de være anført i deltagerbevis/fak-
tura. Ændringer af rejserute, forlængelse 

eller vederlagsfri annullering kan kun ske, 
såfremt dette er anført på del-tagerbevis/
faktura.
Vi gør opmærksom på, at det er meget 
vigtigt, at jeres navn(e) på deltagerbeviset 
og især på alle billetter stemmer overens 
med navnet i passet. Kunstnernavne og 
mellemnavne må ikke benyttes som efter-
navne. Såfremt der er uoverensstemmelse 
mellem navnene i pas og billetter, kan 
afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab 
og arrangør. Afvisningen vil blive betrag-
tet som afbestilling fra kund-ens side 
med deraf følgende afbestillingsgebyrer 
til følge. 

overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man over-
drage sin rejse (f.eks. i stedet for at af-
bestille) til enhver, der opfylder de nød-
vendige betingelser for at deltage i den 
pågældende rejse. På grund af de ofte 
benyttede restriktive flybilletter, er dette 
ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da 
er fortabt. Såfremt overdragelse er mulig, 
skal ønsket herom fremsættes skriftligt se-
nest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse 
opkræves et gebyr på kr. 500 pr. person. 
Ved overdragelse hæfter den oprindelige 
kunde solidarisk med den ny rejsende for 
betaling af et restbeløb og omkostninger, 
der følger af overdragelsen. 

aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kom-
mende omstændigheder, som bureauet og 
dets samarbejdspartnere ikke har indfly-
delse på eller haft mulighed for at forudse 
(force majeurelignende forhold)
I dette tilfælde refunderes rejsens fulde 
pris, og kunden kan derudover ikke gøre 
krav på erstatning.

arrangørens ansvar
Billetkontoret optræder som agent for 
lokale hoteller og agenter. Billetkontorets 
ansvar for mangler samt person- og ting-
skade er begrænset til det erstatnings-
ansvar vore leverandører har i henhold 
til internationale konventioner for fly-, 
skibs-og togtrafik. Flytrafik: Warszawa 
Konventionen, skibsrejser: Athen Konven-
tionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internatio-
nale konventioner er sædvanligvis meget 
lave. For personskader i forbindelse med 
flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Ved 
skibs- og togtransport dog lidt mere. Også 
erstatning for ødelagt bagage er meget 
begrænset. Ved flytransport for eksempel 
ca. kr. 120 per kg. indskrevet bagage.

kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til: 
•   at sørge for gyldigt pas og de for rejs-

ens gennemførelse nødvendige visa og 
vaccinationer.

•   at holde sig underrettet om eventuelle 
ændrede hjemrejsetider og genbekræf-
te sin pladsreservation (reconfirmation) 
ved at kontakte flyselskabet 72 timer 
før hjemrejsen. Undlades dette har 
flyselskaberne ret til at disponere over 
pladserne, uden at kunden kan rejse 
krav.

•   at  møde  rettidigt  på  de  i  rejseplanen  
eller ved anden tydelig anvisning op-
lyste steder ved ud- og hjemrejse. 

•   at optræde således, at medrejsende ikke 
føler sig generet. I grove tilfælde kan det 
føre til, at den rejsende af        arrangø-
ren eller dennes repræsentant bortvises 
fra den videre deltagelse i turen.

reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal 
rettes til bureauet eller dets stedlige re-
præsentant så snart manglen konstateres, 
således at Billetkontoret straks kan forsø-
ge at afhjælpe forholdet. Krav angående 
mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på 
stedet, skal være rejsebureauet i hænde 
indenfor rimelig tid efter rejsens afslut-
ning.
Ved uenighed mellem rejsebureau og den 
rejsende vedrørende mangler ved rejsen, 
kan sagen indbringes for Rejse-Anke-
nævnte, Skodsborgvej 48 C, 1., 
2830 Virum (telefon: 4546 1100 kl. 10-12). 
Billetkontoret er medlem af Danmarks Rej-
sebureau Forening og er dermed forpligti-
get til at følge de af nævnet afsagte ken-
delser. Billetkontoret er desuden medlem 
af Rejsegarantifonden medlemsnr: 650.

Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i Køben-
havn.  Eventuelt søgsmål mod Billetkonto-
ret skal afgøres efter dansk ret og anlæg-
ges ved dansk domstol eller voldgift.

pas, visum:
Se side 2. 

Med forbehold for trykfejl i program/pris-
liste.


