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12 dage fra kr. 17.000
REJSERUTE: MAHÉ - PRASLIN - MAHÉ
Afrejse hver dag, 365 dage om året, du bestemmer 



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN

Drømmeparadiset SeychellerneDrømmeparadiset Seychellerne

En rejse med Africa Tours til Seychellerne er en drøm for livet. Seychellerne er naturskønne landskaber og nogle af verdens bedste strande,
der udgør uforglemmelige kulisser for en romantisk rejse med den eneste ene eller bryllupsrejser. På jeres rejse til "Paradisets Have" kan I
opleve gigantiske skildpadder, regnskov, skulpturelle granitklipper, sand så blødt som mel og fisk i alle farver.

Her finder I strande med pulverblødt, hvidt sand der smyger sig mellem tæerne. Blot få meter fra strandkanten findes en helt ubeskrivelig
maritim verden i det fristende turkise hav. Mere end 900 fiskearter og skaldyr lever ved koralrevene i denne spændende
undervandsverden og opleves bedst med dykkermaske eller snorkel. Det er ikke ualmindeligt at møde havskildpadder, delfiner og rokker i
farvandene omkring øerne, og for sportsfiskere er den typiske fangst barracuda, haj, marlin og tun.

Øriget Seychellerne ligger 1800 km ud for Afrikas kyst i cyklonfrit
område. De største af øerne Mahé, Praslin og La Digue er granitøer
med frodige grønklædte bjerge omkranset af et tyndt bælte af hvide
strande. Disse øer appellerer til cykling, vandring og udflugter, hvis du
ønsker aktiviteter på ferien.

De mindre øer er fredfyldte atoller omgivet af koralrev, så strøm og
bølger langs kysten er yderst begrænset og forholdene for badning,
snorkling og dykning i top.

Mere end 900 fiskearter og skaldyr lever ved koralrevene i denne
spændende undervandsverden og opleves bedst med dykkermaske
eller snorkel. Det er ikke ualmindeligt at møde havskildpadder,
delfiner og rokker i farvandene omkring øerne, og for sportsfiskere er
den typiske fangst barracuda, haj, marlin og tun.

Sydøst monsunen fra juni til oktober kan gøre havet mere uroligt end
under nordvest monsunen i december til marts. Fra april til maj og
igen i november er havet ofte mest roligt.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Drømmeparadiset SeychellerneDrømmeparadiset Seychellerne
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Seychellerne

Udrejse dagligt fra København med Emirates via Dubai. Herfra direkte til Seychellerne. Ombord serveres mad og drikkevarer og der er
underholdning om bord i form af film, spil osv.

Dag 2: Seychellerne - Praslin

Ankomst tidlig morgen til hovedøen Mahé. Transfer til færgelejet, hvor I sejler til øen Praslin. Sejlturen mellem de to øer tager ca.1 time. Ved
ankomsten til Praslin mødes af i vores lokale agent, som sørger for transporten til hotel Coco de Mer.  Hotellet ligger med direkte udsigt og egen
strand til det Indiske Ocean. I naturskønne omgivelser og med egen tropisk skov ligger hotellet smukt placeret på øens sydlige del.

Dette skønne hotel byder på venlig og charmerende creolsk betjening samt enestående udsigt over de omkringliggende øer samt smukke
solnedgange.

Hotellets værelser er store og luftige, og tilbyder gode børnerabatter. Værelserne har alle moderne faciliteter og er holdt i smukke farver, der
matcher de smukke omgivelser. Indkvartering for 9 nætter med morgenmad.

Dag 3-10: Praslin

8 dejlige dage til at nyde hotellets faciliteter og omgivelser – stranden og det Indiske Ocean.  Der er mulighed for vandreture i området, slappe af
ved poolen med den fantastisk udsigt eller tage den frie shuttle-bus, hotellet tilbyder, til den kendte og berømte strand Anse Lazio.

Praslin er den næststørste ø på Seychellerne. Der findes ingen større byer på Praslin kun mindre landsbyer. Øen er en lang perlerække af smukke
strande, hvoraf Anse Lazio er kåret til en af verdens smukkeste.

På Praslin ligger nationalparken Vallée de Mai, som er på UNESCOs verdensarvsliste. Vallée De Mai er udover sin frodighed det ene af to steder i
verden, hvor de store og karakteristiske kokosnødder Coco de Mer vokser. Hvis man er heldig kan man også få et glimt af den sjældne sorte
papegøje, der skønnes af være mindre end 100 tilbage af. I Nationalparken findes en række vandrestier.

Et besøg på den lille ø La Digue kan også varmt anbefales. Et besøg på La Digue er som en rejse tilbage i tiden. Her er det primære
transportmiddel oksekærer, cykel eller gåben. Øen er bla. kendt for sine røde granit blokke, som indrammer den smukke hvide strand Anse Source
D’Argent. Hotellet er gerne behjælpelig med at booke udflugt til La Digue samt ikke at forglemme et besøg i nationalparken Valle de Maii.
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PROGRAM

Dag 11+12: Hjemrejse

Det er blevet tid til at tage afsked med jeres skønne hotel og den smukke ø Praslin. Efter morgenmad på hotellet køres I til færgelejet, hvorfra I
sejler retur til Mahe. Sejlturen tager ca 1 time. Det er også muligt at flyve retur til Mahe – forhør nærmere.

Om aftenen flyves der retur fra Mahe til Danmark via f.eks Dubai med ankomst til København næste dag. 
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• Ni nætter Coco de Mer Hotel, Praslin m. morgenmad
• Sejlads Mahé-Praslin tur/retur
• Transfers
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Vaccinationer
• Forsikringer
• Private udflugter f.eks heldagsudflugt til La Digue
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter

Afrejsedatoer 2017 og 2018:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2017 og 2018:
Pris per person fra kr. 17.000,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 10.200,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 4.900,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelig pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder.
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