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Seychellerne
Forslag til individuelle rejser

Seychellerne - paradisets have!
Seychellerne er en drømmedestination for rigtigt mange af os. Det lille ørige, der består af 115 øer, byder på strande så even-
tyrlige, at man ikke tror sine egne øjne. Her skaber det pulveragtige og kridhvide sand smukke kontraster til de karakteristiske 
granitblokke, som er indbegrebet af Seychellerne, og til det krystalklare, blågrønne hav.  

Det Indiske Ocean, som omgiver øerne, er fyldt med farverige fisk og koraller, der kan opleves fra overfladen med maske og 
snorkel eller fra dybet med iltflaske på ryggen. Inde midt på øerne findes grønne bjerge og spændende nationalparker, hvor 
orkideer og vanilje gror som slyngplanter på palmetræernes stammer. Her vokser også den forunderlige dobbelte kokosnød, som 
kun findes i Seychellerne, og som får os til at trække lidt på smilebåndet.

Stjernegaard har arrangeret rejser til Seychellerne gennem mere end 15 år, og vi besøger øerne jævnligt for at holde os opdateret 
med udviklingen på hotelsiden. Vi kan vejlede jer omkring, hvilke øer I skal bo på, og sammensætte en rejse, som passer præcist 
til jeres ønsker.

I dette katalog præsenterer vi jer for fire individuelle rejser til de vidunderlige øer; én der kun går til en enkelt ø, og tre der kom-
binerer ophold på flere øer. Vi foreslår også en række hoteller i henholdsvis standard-, godt- og ekstra godt-kategorien, som I 
kan mikse, som I ønsker. 

Finder I ikke det I søger her i kataloget, så kig på www.stjernegaard.dk, hvor vi præsenterer flere skønne hoteller, og ring endelig 
til vores Indiske Ocean-team på telefon 45 26 00 00 og få en snak om jeres drømmerejse til Seychellerne.

God fornøjelse med læsningen og drøm sødt!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af Stjernegaard og Indiske Ocean-teamet
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!Det lille ørige, der består af 115 øer, byder på strande 
så eventyrlige, at man ikke tror sine egne øjne
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Seychellerne

VORES HOTELLER I SEYCHELLERNE

Der findes mange skønne hoteller i Seychellerne lige fra små 
pensionater til 5-stjernede luksusresorts. Rejseforslagene i 
dette katalog er baseret på hoteller i kategorien standard, 
godt og ekstra godt, men der er mange andre muligheder. 

Leder I efter noget helt særligt og eksklusivt, så kan vi bl.a. 
anbefale det 4+-stjernede Denis Island og det 5-stjernede 
Sainte Anne Resort & Spa, som begge ligger på deres egen 
private ø. Her finder I den ultimative fred og ro, fantastiske 
restauranter, spafaciliteter og meget mere.  

Se alle vores hoteller på www.stjernegaard.dk

Side
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MAHÉ - SEYCHELLERNES HOVEDØ

Mahé er langt den største ø i Seychellerne, og ca. 90% af den seychel-
liske befolkning på omkring 95.000 bor da også på denne ø – 26.000 
af dem i hovedstaden Victoria. Hovedstaden er som en lille, søvnig pro-
vinsby, dog med eget klokketårn, som englænderne byggede i 1903, da 
Seychellerne blev en kronkoloni. Landet blev først en selvstændig stat 
i 1976. 

Der er aldrig langt til smuk natur på Mahé. Der er 75 vidunderlige 
strande at bade fra, og midt på øen kan man vandre i jungle i national-
parken omkring det 900 meter høje Morne-bjerg. Der er også masser 
af muligheder for at dykke og snorkle omkring Mahé. Bl.a. kan man 
møde hvalhajer, der søger plankton i havet omkring øen.  Chancen for 
at møde dem er størst fra september til november.
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9 dage 
Strandferie på Mahé 

På denne forholdsvis korte rejse har I fast base på en af Mahés skønne strande, 
og rejsen er derfor ideel for jer, der drømmer om at koble helt af og bruge 
minimal tid på transport. I kan vælge mellem en række dejlige hoteller i tre 
forskellige kategorier: standard, godt og ekstra godt, lige fra små pensiona-
ter til 3- og 4-stjernede hoteller med masser af faciliteter.

Når I er landet med flyet fra Danmark, dog med et stop i Europa eller en af de 
Arabiske Emirater, har I under en halv times kørsel til Beau Vallon-stranden mod 
nord, hvor flere af vores hoteller ligger, eller til Anse Forbans-stranden, som ligger i den 
sydlige ende af Mahé.

Glæd jer til at slappe af på en paradislignende strand, svømme i havet og måske at leje en bil og 
køre øen rundt for at tjekke de andre strande ud - der er 75 af slagsen! Midt på øen finder I et 
smukt, bjergrigt landskab og nationalparken med det ca. 900 meter høje Morne-bjerg i midten.  

MAHÉ

Hotel Augerine 
Coral Strand

VICTORIA (Hovedstad)

Allamande DoubleTree 

Ø NÆTTER STANDARD GODT EKSTRA GODT

Mahé 7 Hotel Augerine  Coral strand  Allamande DoubleTree by Hilton 

Se hotellerne på www.stjernegaard.dk

!Se hotellerne på
stjernegaard.dk
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Ø NÆTTER STANDARD GODT EKSTRA GODT

Mahé 4 Hotel Augerine  Coral strand  Allamande DoubleTree by Hilton 

Praslin 5 Berjaya Praslin Resort + Le Duc de Praslin 	 L’Archipel +

11 dage
Mahé og Praslin

På denne rejse besøger I to forskellige øer i det seychelliske paradis. 
I begynder med 4 nætter på hovedøen Mahé, hvor I sænker 
tempoet og falder til ro på stranden. Hvis I kan løsrive 
jer fra stranden, lejer I måske bil en af dagene og ople-
ver Victoria, en af verdens mindste hovedstæder, og den 
smukke nationalpark med Morne-bjerget i midten.

Herefter flyver I den korte tur til Praslin, hvor I har 5 næt-
ter på den skønne Cote d’Or-strand. Praslin er mindre og 
mere stille end Mahé, men Cote d’Or-stranden har et fint udvalg 
af restauranter. På Praslin kan I besøge Vallée de Mai – et stykke 
UNESCO-verdensnaturarv og det eneste sted i verden, hvor de dob-
belte kokosnødder, som Seychellerne er kendt for, vokser naturligt. 

På Praslin kan I også besøge den verdensberømte Anse Lazio-strand, som 
med sin hvide sandstrand, frodige palmer og turkisfarvede, klare vand er så 
smuk, at man næsten tror det er løgn! På begge øer kan I vælge mellem hotelkategorierne standard, godt og ekstra godt. 

PRASLIN

MAHÉ

Hotel
Augerine Coral Strand

Hotel L’Archipel

Berjaya PraslinLe Duc de Praslin

Allamande DoubleTree

VICTORIA (Hovedstad)

!Se hotellerne på
stjernegaard.dk

Se hotellerne på www.stjernegaard.dk
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PRASLIN - MAHÉS LILLEBROR

Praslin er Seychellernes næststørste ø og har omkring 5.500 ind-
byggere, som bor i små byer langs kysten. Øen er omkring 12 km 
lang og 5 km på det bredeste sted, så der er aldrig langt til noget 
på Praslin. Det lyder som en kliche, men øen er kendetegnet ved 
lange, hvide strande, klart vand og grøn jungle.

Den mest besøgte strand er Cote d’Or (også kaldet Anse Volbert), 
hvor der ligger en del hoteller og restauranter, og den mest fotogra-
ferede er Anse Lazio, som er hvidere end hvid og har de karakteris-
tiske sorte granitsten og grønne palmer som perfekte kontraster. 

Det er et must at besøge Vallé de Mai, som er en UNESCO-beskyt-
tet jungle midt på øen, hvor de spøjse dobbelte kokosnødder gror.



8

LA DIGUE - BILFRI IDYL

La Digue ligger ca. 5 km fra Praslin, og der går små 

færger i pendulfart mellem øerne. Der bor ca. 2.000 

mennesker på øen, men den er MEGET afslappet, 

og selvom der også findes et par dyre hoteller her, 

så er det barfodsluksus, der er i højsædet her. Der 

er ingen biler på øen, man må trampe i pedalerne 

eller tage plads i oksekærren, når man skal udfor-

ske øens mange, paradisiske strande. 

Øens strandmæssige højdepunkt er Anse Source 

d’Argent-stranden – måske den mest fotografe-

rede strand i verden. Der ligger ingen hoteller ved 

stranden, og man skal betale et mindre beløb for 

at komme gennem den kokosplantage, der ligger 

foran den.
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12 dage
På sporet af paradis

Besøg to af Seychellernes paradisøer på denne rejse, hvor I for-
deler dagene ligeligt mellem La Digue og Praslin. Straks efter, at 
I er landet på hovedøen Mahé, flyver I videre den korte tur 
til Praslin, hvorfra I sejler til La Digue. Eventuel træthed 
efter rejsen forsvinder som dug for solen, når I ankom-
mer til det lille færgeleje på La Digue – her emmer det af 
paradisø og tilbage-til-naturen-stemning! 

Øens hoteller og pensionater ligger i gåafstand fra færgen, og godt 
det samme, for der er stort set ingen biler på øen, hvilket naturligvis 
også bidrager til den afslappede stemning. Jeres bagage køres i en 
trækvogn til hotellet, og nu venter fem dage i lavt gear. Det er et absolut 
must at cykle en tur ud til Anse Source d’Argent-stranden, som I måske kan 
genkende fra diverse postkort. Det bliver ikke meget smukkere.

Efter denne gode begyndelse tager I færgen tilbage til Praslin og indlogerer jer på et af vores hoteller på den skønne Cote d’Or-
strand. Her er der lidt mere liv og flere restauranter at vælge mellem, uden at der på nogen måde er overrendt. 

På Praslin er det næsten et must at besøge den UNESCO-beskyttede nationalpark Vallée de Mai, hvor I kan se de særlige dobbelte 
kokosnødder, som kun findes dette ene sted i hele verden. Også den verdensberømte Anse Lazio-strand bør være på jeres to-do-
liste på La Digue.

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

Hotel L’Archipel

L’Orangerie
Pension Michel

Patatran Village
Berjaya Praslin

Le Duc de Praslin

Ø NÆTTER STANDARD GODT EKSTRA GODT

La Digue 5 Pension Michel  Patatran Village 	 L’Orangerie 

Praslin 5 Berjaya Praslin Resort + Le Duc de Praslin  L’Archipel +

!Se hotellerne på
stjernegaard.dk

Se hotellerne på www.stjernegaard.dk
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Ø NÆTTER STANDARD GODT EKSTRA GODT

Mahé 4 Hotel Augerine  Coral Strand  Allamande DoubleTree by Hilton 

La Digue 5 Pension Michel  Patatran Village  L’Orangerie 

Praslin 5 Berjaya Praslin Resort + Le Duc de Praslin  L’Archipel +

16 dage
Øhop i Seychellerne 

Dette er rejsen for jer, der vil have det hele med. I bor på tre 
forskellige øer og begynder med fire nætter på hovedøen 
Mahé. Her nyder I stranden ved Beau Vallon eller Anse For-
bans og kommer ned i gear. Måske lejer I en bil kører ud 
til nogle af øens 75 strande, og I kan også besøge den 
frodige nationalpark, der omgiver det 900 meter høje Le 
Morne-bjerg.

Herefter flyver I til Praslin og sejler videre til bountyøen La Digue, ind-
begrebet af Seychellerne, hvor strande med hvidt pulversand og karak-
teristiske granitblokke venter på at blive indtaget. Der er stort set ingen 
biler på La Digue og kun mindre hoteller, hvilket også begrænser antallet 
af turister, der kommer hertil. Derfor er La Digue nok også den ø, som vil stå 
stærkest i jeres erindring, når I kommer hjem igen. Snyd ikke jer selv for en cykeltur 
ud til den berømte Anse Source d’Argent-strand – I genkender den nok fra postkort.

Efter fem dage på La Digue tager I færgen til Praslin, hvor I indlogeres på den skønne Cote d’Or-strand. Her kommer dagene til at gå 
med strandlivets glæder, og hvis I trænger til forandring, kan I besøge nationalparken Vallée de Mai, som er på UNESCOs liste over 
verdensnaturarv, bl.a. fordi det er her, og kun her, at den karakteristiske dobbelte kokosnød vokser. Vi kan også anbefale at besøge 
den berømte Anse Lazio-strand, mens I bor på Praslin.

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

Hotel
Augerine Coral Strand

Allamande DoubleTree

Hotel L’Archipel

L’Orangerie
Pension Michel

Patatran VillageBerjaya Praslin
Le Duc de Praslin

VICTORIA
(Hovedstad)

!Se hotellerne på
stjernegaard.dk

Se hotellerne på www.stjernegaard.dk
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TIDSFORDRIV UNDER SOLEN

Der er en del ting at foretage sig i Seychellerne ud over det oplagte 
at ligge på stranden og nyde solen. Ernest Hemingway kom her for 
at fiske sværdfisk eller blue marlin med stang – det er en mulighed, 
som dog ligger i den dyre ende af prisskalaen. 

Dykning og snorkling ligger også lige for. Der er masser af udby-
dere på strandene og på hotellerne, som tilbyder dykning og snor-
kling for både begyndere og øvede. 

Man skal jo også have noget at spise, og det er oplagt at smage 
Seychellernes spændende kreolske køkken, som er påvirket af 
afrikanske, kinesiske, franske og indiske madtraditioner. Fisk og 
skalddyr er naturligvis en gennemgående ingrediens.
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