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12 dage fra kr. 20.700
REJSERUTE: MAHÉ - BIRD ISLAND - 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

Seychellernes Bird Island og
hovedøen Mahé
Seychellernes Bird Island og
hovedøen Mahé

Seychellernes mange øer er også kendt som ”paradisets have”. På denne rejse til Seychellerne kan I opleve gigantiske skildpadder,
havskildpadder, et fantastisk fugleliv, regnskov, skulpturelle granitklipper, sand så blødt som mel og fisk i alle farver.

I oplever hovedøen Mahé, der er Seychellernes største ø med en længde på blot 27 km og 17 km bred. Det er også på Mahé at verdens
mindste hovedstad Victoria ligger.

På Bird Island gir oplevelserne næsten sig selv, her er der fokus på de
mange fugle, der henover året slår sig ned for at yngle. Et paradis for
fugleelskere med enorme mængder af sodfarvet terne, men også
lesser noddy, tropic- og fregatfugle, ses i stort antal.

Øen, der er omringet af 5 km kridhvidt og pudderblødt sandstrand er
også en oplevelse for fotografer. Her er gode muligheder for natfoto
af stjernehimmel og mælkevej, da der ikke er nogen gadelys eller
anden forstyrrende lyskilder.

Også de store og imponerende landskildpadder vandrer frit rundt på
øen til stor glæde for både børn og voksne, ligesom havskildpadder
kommer ind på strandene for at lægge sine æg. Seychellerne er det
eneste sted i verden, hvor havskildpadder lægger æg i dagslys.

Turen kan lægges i den rækkefølge, som I ønsker det. Ligesom det
også er muligt at opgradere eller ændre til andre hoteller, antal dage
eller tage på et øhop til f.eks Praslin eller La Digue.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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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: Seychellernes hovedø Mahé

Ankomst tidlig morgen til hovedøen Mahé, hvor I mødes med en repræsentant, der byder jer velkommen og hvor der også i lufthavnen vil være
mulighed for at veksle til den lokale valuta.

Mahé er den største af Seychellernes 115 øer. Øen er 27 km lang og 17 km bred. På Mahé mødes I af en høj og skovklædt bjergkam midt på øen
og ikke mindre end 75 strande.

I køres til en sydvestlige del af øen, en køretur på ca. ½ time, hvor I indkvarteres på det lille hotel Anse Soleil Beachcomber. Hotellet ser ikke ud af
meget, men med en beliggenhed i smukke tropiske omgivelser og lige ud til en skøn strand, så er grundlaget lagt for et par skønne dage i ro og
mag. Her er ingen stress og jag. Her kommer I helt ned i tempo.

I havet ikke langt fra strandbredden ligger et mindre koralrev, hvor man kan snorkle og se farvestrålende fisk.
I ankommer om formiddagen og jeres værelse er nok først klar godt middag i så fald på med badetøjet og nyd et par timer på stranden.

Indkvartering for tre nætter med morgenmad. Der er mulighed for at tilkøbe aftensmad.

Dag 3+4: Snorkle, solbade og måske hike

I har to hele dage til rådighed til at nyde stranden og havet og det lille koralrev. Blot slappe af og måske læse en bog.

Hotellet råder også over eget biludlejningsfirma, hvis I vil rundt og udforske øen, der kører også en bus rundt på øen. Seychellernes hovedstad
Victoria, ligger på Mahé. Victoria regnes som verdens mindste hovedstad. På bare 10 minutter kan man gå fra den ene af byen til den anden. Oplev
stemningen i de gamle gader med bl.a. klokketårnet, som er en mini udgave af Londons Big Ben, besøg nationalmuseet og det lokale marked og få
et indblik i det creolske liv.

Mahé byder også på 9 hikingruter af forskellig længde og sværhedsgrad.
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Dag 5-7: Bird Island

Efter morgenmaden transfer retur til lufthavnen på Mahé, hvorfra I om formiddagen benytter den daglige flyrute til Bird Island. En flyvetur på ca. ½
time.

5 kilometer kridhvidt og pudderblødt sandstrand, det er hvad I mødes af, når I flyver til Bird Island. Et fantastisk syn, når man i klart vejr øjner den
lille grønne ø forude, omkranset af hvidt sand og det blå hav.

På øen kommer kun de gæster, der er indkvarteret på øen. I har to hele dage til at nyde dette paradis.

Øen er en skattekiste for naturelskere især fugleelskere og fotografer. Der ses et stort antal sodfarvet terner, lesser noddy og fregatfugle, afhængig
af årstid. På godt 40 år er antallet af sodfarvet terne steget fr 16.000 par til 750.000 efter de har fået et sted med mulighed for at yngle i fred.
På øen lever også 24 store landskildpadder, der går frit omkring til stor glæde for såvel voksne som børn. Det er heller ikke unormalt at se delfiner
og djævlerokker (manta rays).
I oktober og november måned passerer den sydlige rethval forbi øen på sin vandringsrute.

Bird Island er også med involveret i et stort projekt om bevarelse af de stærkt truede havskildpadder. I højsæsonen november og december er det
ikke unormalt at se op til 5 havskildpadder dagligt gå i land og lægge deres æg på stranden. I januar og februar udklækkes æggene og i marts/april
søger de små ny skildpadder mod havet. Der er mulighed for at hjælpe Robbie i noget af hans arbejde eller høre ham fortælle om sit vigtige
bevaringsarbejde.

Desuden er der gode muligheder for at fotografere natfoto af stjernehimmel og mælkevej, da der ikke er nogen gadelys eller anden forstyrrende
lyskilder.

Dag 8: Bird Island - Mahé

I forlader Bird Island og flyver fra den lille air-strip tilbage til Mahé. Transfer til Baie Beau Vallon og det hyggelige Bord Mer Villa. Hotellet er et rigtig
hyggeligt lille lejlighedshotel i typisk kreolsk stil og atmosfære. Værelserne er fordelt i de 4 huse med 2 lejligheder i hver. ”Bord Mer” betyder ”nær
havet” på creole, og hotellet ligger i kort gå afstand fra den populære Beau Vallon strand.

Indkvartering for tre nætter med morgenmad.

Dag 9+10: Mahé

To hele dage til udflugter eller afslapning på hotellet.  Baie Beau Vallon er en 6 km lang smuk bugt med hvide sandestrande, og det er det eneste
sted på Seychellerne, hvor motoriseret vandsport er muligt. Der findes også flere dykker muligheder her. Stedet er et godt valg for en et ophold på
Mahe.  Gå f.eks ikke glip af et besøg i marineparken St. Anne Marine National Park. Vandet er et kalejdoskop af blå nuancer. Oplev parken i en af de
mange glasbundsbåde, hvor man får et unikt indblik i kong Neptuns verden af farvestålende fisk.

Har I lejet en bil anbefaler vi at køre op helt op nord på øen til Carana Beach. Her ligger endnu en smuk strand med en række smukke og store
klippeformationer, hvor mange gør et stop og lader sig fotografere.
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Dag 11+12: Hjemrejse

Det er blevet hjemrejsedag. I checker ud om formiddagen, men I har fortsat dagen til rådighed på øen og mulighed for at opmagasinere jeres
bagage, mens I måske nyder den sidste dag ved stranden.

Transfer fra hotellet til lufthavnen, hvor I kort før midnat flyver med Emirates via Dubai med ankomst til København næste dag.

Såvel indkvartering samt antal dage på de forskellige indkvarteringer er vejledende og kan tilrettes efter jeres ønske. Ligesom det også er muligt at
tilrette, hvis I ønsker at besøge flere af øerne på Seychellerne. Forhør nærmere.
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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
• Fly Mahé-Bird Island-Mahé (OBS baggage begrænsning på fly 15 kg p.
p)
• Tre nætter Anse Soleil Beachcomber m/morgenmad
• Tre nætter Bird Island m/helpension
• Tre nætter Bord Mer Villa m/morgenmad
• Transfer til/fra lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Vaccinationer, drikkevarer og drikkepenge
• Ikke nævnte måltider
• Private udflugter
• Forsikringer

Afrejsedatoer:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i perioden 01.01-26.05, 01.07-31.10 fra kr. 20.700,-
Pris per barn u/12 år i delt dobbeltværelse m/opredning fra kr. 12.900,-
Enkeltværelsestillæg fra + kr. 7.500,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder. Længden på rejsen påvirker også prisen. Ligeledes vil årstiden have betydning for den endelige pris. Det
er også muligt at ændre indkvartering samt antal dage på Seychellerne. Vi udarbejder gerne et detaljeret tilbud.
Hotel Anse Soleil Beachcomber er lukket i perioden 27.05-30.06 hver år. Det er dog stadig muligt at besøge Bird Island og indlægge en
anden indkvartering på Mahé
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VEJLEDENDE - UDEN GARANTI FOR NEDENSTÅENDE

Årets gang på Bird IslandÅrets gang på Bird Island

JAN/FEB
Weather: Wind from North West, very hot and still, occasional rain
showers, good sunsets.
Ocean: Calm and clear – excellent snorkeling.
Hawksbill turtles: Still laying in large numbers/nests starting to hatch.
Migrant birds: A good variety of migrants and vagrant birds.
MAR/APR
Weather: Very hot and still, doldrums period, good sunsets.
Ocean: Very calm and clear – excellent snorkeling.
Hawksbill turtles: Nests still hatching and entering the water.
Sooty Terns: Begin to gather in small number. Towards end of April
begin to land in the colony.
Migrant birds: As the winds begin to change, migrants that have been
on the island change to summer plumage in preparation for return to
Northern breeding grounds.

MAY
Weather: South East breeze begins to blow and temperatures get slightly cooler./Ocean: Snorkeling still good.
Green Turtles: Lay throughout year but are more common June to September.
Sooty Terns: From mid month they start to land in the evening. Each day they land earlier until by end of month they stand on ground all day.
Lesser Noddy Terns: Eggs start to hatch and parents feed chicks.
Migrant birds: Odd squalls out at sea bring in migrants travelling north.
JUN
Weater: South East breeze blows steadily. 28 degrees max)/Ocean: Western beach water calm, snorkeling still possible.
Sooty Terns: Majority of eggs are laid by the end of the month.
Brown Noddy Terns: June to September second peak breeding season, courting rituals, nest building and incubating eggs.
JUL
Weater: South East breeze, pleaantly cool 27-28 degrees./Ocean: West coast calm, snorkeling still possible.
Sooty Terns: First eggs begin to hatch, later afternoon parents return with food for chicks.
Brown Noddy Terns: Toward end of month first chicks begin to hatch.
AUG/SEP
Weather: South East breeze continues, less humidity, occasional rain showers./Ocean: Can be choppy, poor visibility for snorkeling.
Sooty Terns: Towards end of August and beginning of September the early chicks start to fledge.
Brown Noddy Terns: Majority of chicks still hatching by end of September majority have fledged.
OCT/NOV/DEC
Weather: South Easterly ceases. North Westerly breeze starts in November, getting warmer, showers possible. Good sunsets./Ocean: Calm and
clear, excellent snorkeling.
Hawksbill Turtles: Start emerging from ocean to lay eggs. Numbers increase daily until Nov and Dec when 4 to 5 a day nest and lay. Eggs laid in Oct
start to hatch in Dec. Paek laying in Nov to Feb. Hatching emerge circa 58 days after egg laid and continue to emerge until May.
Sooty Terns: Virtually all gone by end of Oct.
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