MAURITIUS &
SEYCHELLERNE

Eksperter i eventyr

Seychellerne

- et lille stykke af paradis i Det Indiske Ocean

Som smaragdgrønne juveler ligger 115 paradisiske øer,
omgivet af koralrev og turkisblåt vand, spredt ud over et
areal på 1.400.000 km2 i Det Indiske Ocean.
Dette fascinerende ørige hedder Seychellerne. Alene navnet
smager eksotisk og er for mange ensbetydende med kridhvide
sandstrande, svajende kokospalmer, tropefisk i alle farver og
afskygninger, luksuriøse hoteller og små hyggelig bungalows drømmen om »Bountyland«. Og Seychellerne lever op til forventningerne og vil sikkert også overraske de fleste med et par andre
oplevelser. Det er ikke uden grund, at disse smukke øer er blevet
et yndet feriemål for folk fra hele verden - og de vender tilbage
år efter år for at nyde solen og strandene, den smukke og frodige
natur, det delikate kreolske køkken og den smilende og gæstfrie
befolkning.

I en verden hvor dagligdagen bliver mere og mere stresset, og
forureningen rykker tættere og tættere på, er
Seychellerne en sand oase af nydelse for sjæl og krop.
Velkommen til Seychellerne - As Pure as It Gets.
Næsten halvdelen af Seychellernes landmasse, som kun udgør
455 km2, er udlagt til naturreservater og næsten ligeså meget
til marineparker. Der blive gjort et stort stykke arbejde for at
begrænse og kontrollere udviklingen i turismen, så den på intet
tidspunkt kommer i konflikt med den sårbare natur og de unikke
økosystemer.
Netop derfor kan Seychellerne byde sine gæster på krystalklart
vand, uberørte skove, farverige
koralrev, eksotiske øer med
eksklusive resorts og smukke
afsidesliggende strande.

Vi samarbejder med mange hoteller - lige fra de luksuriøse Banyan Tree og Lemuria til
små privatejede B&B og villaer. Vi arrangerer selvfølgelig også rejser til Seychellernes
eksklusive ø-resorts bl.a. Denis, Bird Island, Fregate og Alphonse.
Der er nok af paradisiske øer at vælge imellem, og kan man ikke bestemme sig for én,
sammensætter vi også kombinationsrejser.
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Mahè - gateway til paradis

Mahè er Seychellernes største ø, hvor man finder den
internationale lufthavn og hovedstaden Victoria - verdens
mindste hovedstad. Her kan man møde de lokale seychellere
i gang med deres daglige gøremål - altid i et adstadigt tempo.
Trafikken glider roligt gennem byens smalle gader, hvor man
kun et enkelt sted støder på trafiklys - der findes nemlig kun ét
lysreguleret vejkryds i hele øriget. På markedet Selwyn Selwyn
Clarke Market er der gang i handlen med især fisk, krydderier,
frugt og grønt. Smilende gamle mænd faldbyder bananer, unge
fyre svinger knivene over fiskene, runde kvinder med farverige
hatte sælger eksotiske krydderier og små børn med sorte krøller
og store brune øjne ser nysgerrigt til fra en tryg favn.
Selvom markedet er forholdsvis lille, er indtrykkene store.
Mahés største naturoplevelse er nok Morne Seychellois National
Park sydvest for Victoria, hvis højeste punkt er bjerget Morne
Seychellois (905 m). Denne 30 km2 store park er næsten uberørt
af mennesket og man føler næsten ærefrygt overfor naturens
frodighed og storhed. Eksotiske palmer og enorme træer værner
om stilheden og danner et tag af blade 10-12 meter over jorden,
mens bl.a. orkideer, vild ananas og bregner udgør et tykt grønt
tæppe. Mange af planterne i Morne Seychelloise National Park er
endemiske for Seychellerne.
Fra udsigtspunktet ved Mission Lodge har man en smuk udsigt
over det grønne bakkede landskab, teplantager og de smukke
strande på vestkysten.
Der løber kun en enkelt vej gennem nationalparken, men der
findes flere gode vandreture, der kan klares på egen hånd, hvis
man ikke ønsker en guide.

Men Mahé er selvfølgelig også strande og der er ikke mindre
end 70 at vælge imellem. Kongen over dem alle er Beau Vallon
på vestkysten med dens smukke gyldne sand og krystalklare
vand. Her finder man også de fleste hoteller og det største udbud
af vandsportsaktiviteter. Selvom der ligger mange hoteller
føles stranden ikke overrendt da de mange bugter nærmest
deler stranden op i mindre afsnit. Men vil man lidt væk fra
“knudepunktet” er Anse Intendance, Anse Gaulette, Petite Anse
og Port Launay gode alternativer.
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Sunset Beach 4*
Virkelig smukt og romantisk førsteklasses hotel beliggende på
Mahés nordvestkyst med udsigt over Glacis-bugten til Silhouette
Island. Som navnet antyder, kan man opleve helt fantastiske
solnedgange på Sunset Beach. Hotellet ligger ret isoleret i rolige
omgivelser og har en lille privat strand beskyttet af koralrev
med ideelle snorkelforhold. Den luftige lounge er møbleret
med smukt udskårne træmøbler, og baren er bygget på pæle ud
over vandet, så man kan nyde udsigten både over og i vandet.
Restauranten serverer delikate måltider i brisen fra havet, og
også fra poolområdet på klipperne har man udsigt over vandet.
Hotellet har 17 deluxe værelser der ligger lidt tilbagetrukket på
den lille strand, 8 store Junior Suites og 2 luksusvillaer beliggende
i frodige omgivelser på klipperne med en fantastisk udsigt.
Villaerne har to soveværelser, to badeværelser - det ene med
jacuzzi, og en dejlig stor balkon. Alle værelser har udsigt til havet,
balkon eller terrasse, aircondition, lille køleskab, telefon, safeboks
og kaffe/te faciliteter.
Hotellet er perfekt til bryllupsrejsen pga. de rolige og romantiske
omgivelser og kan desuden snart tilbyde spa. Savner man lidt
mere aktivitet er Beau Vallon-stranden kun 5 km væk.

Romance Bungalows 2*
Romance Bungalows er et hyggeligt lille Guest House beliggende på den nordvestlige del af Mahé ud til øens bedste strand,
Beau Vallon. Huset, der er holdt i traditionel kreolsk stil, har syv
lejligheder, der alle har køkken, lille opholdsområde, safeboks, TV,
loftsvifte, aircondition samt veranda med dejlij udsigt til de frodige omgivelser. På stedet er der en lille restaurant og bar, mens
man indenfor gå-afstand finder et bredt udvalg af restauranter,
butikker, vandsportsaktiviteter og et dykkercentre. For at komme
ned til stranden, skal man krydse en lille vej.
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Villa Batista 2*
Charmerende turistklasse hotel beliggende på stranden
Anse Takamaka på sydvestkysten. Hotellet har kun 9 værelser
(6 superior og 3 standard). Superiorværelserne ligger lidt
tilbagetrukket i tre bungalows omgivet af palmer, mens de lidt
mindre standardværelser ligger i haven tættere på restauranten.
Alle værelserne er enkelt indrettet men rummelige, har
aircondition, loftsvifte, køleskab, kaffe/te faciliteter, TV, telefon og
lille veranda.
Den rustikke restaurant er et kapitel for sig. Den ligger helt nede
på stranden, har sandgulv, landlig indretning med borde og
bænke og et af øens bedste kreolske køkkener med speciale i fisk
og skaldyr (bemærk at restauranten er lukket om mandagen).
Et godt hotel til unge mennesker, der ikke behøver den store
aktivitet omkring sig.
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Praslin - Bounty og Coco de Mer

Seychellernes næststørste ø, Praslin, er for mange det rigtige
Seychellerne. Øens vartegn er de unikke nødder Coco de
Mer og de kridhvide sandstrande, hvor palmer dovent læner
sig mod havet, hvis farver går fra turkisblå til dybt mørkeblå.
Kilometerlange strande og små isolerede bugter ligger side
om side, adskilt af de grå granitklipper, der findes overalt på
Praslin. Selv i højsæsonen er der mulighed for at finde et stykke
himmelsk strand, man kan have næsten helt for sig selv. De
bedste og smukkeste strande på øen er Côte d’Or, Anse Lazio og
Anse Georgette.
Atmosfæren og livsrytmen er endnu mere afslappet end på
Mahé, hvilket måske er grunden til, at øen tiltrækker både
kunstnere, bohemere og ferierende seychellere.
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De eneste byer der findes på Praslin er landsbyerne ved Grand
Anse og Baie St Anne. Ved Baie St Anne ligger også den lille
havn, hvor både færger og krydstogt-skonnerter lægger til. Én
af Seychellernes største attraktioner er Vallée de Mai, et World
Heritage Site. I denne nationalpark vokser de sagnomspundne
Coco de Mer-palmer, der bærer de forunderlige nødder, som
hurtig for tankerne ledt hen på en kvindes hofter. Palmerne kan
blive op til 30 m høje og bærer både verdens største blade - op
til 6 m - og verdens tungeste nødder på op til 18 kg. At træde ind
i denne skov er som at træde ind i en anden verden - en verden
hvor mennesket er den lille. Er man heldig kan man også få et
glimt af den sjældne og udrydningstruede sorte papegøje, som
også er Seychellernes nationalfugl.
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Les Villas D’Or 3*+
På en af Praslins smukkeste strande, Côte d’Or, ligger disse seks
skønne nybyggede villaer. To af villaerne har to soveværelser med
tilhørende badeværelser og fælles lounge. De resterende fire
villaer består af otte studios med separat soveværelse og lounge.
Hver villa og studio har udgang fra både soveværelse og lounge
til dejlig stor veranda med hel eller delvis udsigt til stranden,
fuldt udstyret køkken, aircondition og loftsvifte i soveværelset,
TV og daglig rengøring. Har man booket ophold med pension,
bliver morgenmaden bragt til villaen og middagen serveret på
en nærliggende restaurant. Der er omkring 10 minutters gang til
lokale butikker og et par restauranter og caféer. Den første dag
stilles cykler til rådighed i et par timer, så gæsterne nemt kan få
købt lidt ind. Personalet er i øvrigt utroligt hjælpsomme. I haven
ligger receptionen og en temmelig lille pool, hvilket dog opvejes
mange gange af den direkte adgang til den paradisiske strand,
Côte d’Or. Les Villas D’Or kan varmt anbefales!

Indian Ocean Lodge 3*
Indian Ocean Lodge er et dejligt, mindre turistklasse hotel med
en perfekt beliggende ned til Praslins længste strand Grand
Anse. Omgivet af en fantastisk have med tropiske planter, frodige
palmer og store takamaka-træer finder man de 8 bungalows
der huser stedets 32 værelser. Værelserne er rummelige og
romantisk indrettet med himmelseng, har aircondition, tv,
telefon samt balkon eller terrasse med delvis havudsigt. Stedets
swimmingpool, bar og restaurant ligger ved vandet. Tæt på
hotellet findes der flere restauranter. I den periode hvor der
kommer tang på Grand Anse stranden er der gratis transfer til
Cote d´Or stranden på den anden side af øen. I hotellets reception
kan man få hjælp til at arrangere udflugter og leje cykler.
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Acajou Hotel 3*+
Virkelig godt turistklasse hotel med en utrolig varm atmosfære.
Hotellet er bygget af mahognietræ og ligger direkte ned til Côte
d’Or. De 28 værelser er fordelt i to to-etagers bygninger, der går
fra hovedbygningen skråt ned mod stranden. I midten ligger en
lille men dejlig pool med jacuzzi omgivet af smukke blomster og
palmer. En lille snackbar ved stranden serverer frokost, mens man
i hovedbygningen finder restauranten og en lounge/bar. De 24
standardværelser er rummelige og har balkon eller terrasse med
skrå havudsigt, mens de fire superiorværelser, der ligger for enden
af hver bygning, har ekstra store balkoner og verandaer med fuld
havudsigt. Alle værelser har aircondition, TV, telefon og mulighed
for minibar. Pga. mahognietræet kan værelserne virke lidt mørke,
men det hører med til hotellets hyggelige atmosfære. Skønt hotel
som vi varmt kan anbefale.
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De kulinariske oplevelser
Kodeordet i det kreolske køkken er fisk. Traditionerne stammer
fra det franske og
asiatiske køkken, hvilket
i sig selv er ingredienser
til fantastiske
madoplevelser. Hertil
kommer så seychellernes
eget islæt med eksotiske
krydderier og finesser.
Mange af fiskene på
menukortet har vi end
ikke hørt om herhjemme, men det kan varmt anbefales at smage.
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Coco de Mer
De enestående nødder Coco de Mer har altid været omgivet af mystik, sagn,
erotik og sjove historier. Hunpalmen har nødder der ligner en kvindes skød,
mens hanpalmens frugter er rakler på op til 1 meter. Ikke underligt har
disse frugter ledt tankerne hen på erotik, og har dermed givet grobund for
troen på, at nødderne var et effektivt elskovsmiddel. Rigmænd fra Indien
og Mellemøsten brugte i sin tid formuer på nødderne, men om de virkede
efter hensigten, står hen i det uvisse. Andre mente, at palmen var en slags
kundskabens træ for godt og ondt, mens den for endnu andre “blot” var
hellig.
Et lokalt folkesagn fortæller om, hvordan palmen
formere sig. Det siges, at dette kun foregår ved fuldmåne,
hvor hanpalmens frugter klatrer over til hunpalmen.
Der har dog endnu ikke været øjenvidne beretninger
om dette. ikke andet kan man måske hævde, at Coco
de Mer har været med til at give Seychellerne dets romantiske omdømme og
tiltrukket bryllupsrejsende fra hele verden.....
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Beach Villa Guesthouse 2*
Hyggeligt familieejet guesthouse beliggende direkte ned til
stranden Grand Anse på Praslins vestkyst. De kun ni værelser er
indrettede i fem bungalows i en tropisk have, og alle har loftsvifte
og dejlig terrasse med hel eller delvis havudsigt. Restauranten,
der ligger helt ned til stranden, serverer middag mandag til
fredag efter aftale.
Få minutter fra Beach Villa Guesthouse ligger den lille by Grand
Anse, hvor man finder butikker, marked, restauranter, diskotek
m.m.

Landsforvist til paradis
Det lyder utroligt i vore ører, men helt op til 1956 har flere
forskellige lande sendt bl.a. landsforrædere og politiske fanger
i isolation på Seychellerne som straf. I dag sendes Seychellernes
egne kriminelle til afsoning på en lille ø ikke langt fra Mahé. På
øen findes ikke andet end et åbent fængsel, hvor fangerne udfører
strafarbejde, men ofte kan man se et hold spille fodbold eller
volley på stranden. Mange turister har hen mod slutningen af
deres ferie spurgt, hvad man skal gøre for at komme i fængsel på
Seychellerne.....

Villas de Mer 3*
Villas de Mer har en perfekt placering på Praslin´s sydvestside ved
den smukke strand, Gran Anse, og har udsigt til Cousin og Cousine
øerne. Dette turistklasse hotel er hyggeligt, nyrenoveret med en
rolig og afslappet atmosfære. Her får man virkelig høj komfort
til meget rimelige priser. Kun 10 km fra hotellet finder man Valee
de Mai Nationalparken. Her findes blot 11 værelser fordelt på 4
bygninger. Alle værelser er rummelige, indrettet i kolonistil, har
delvis havudsigt, en lille veranda og alle moderne faciliteter. Efter
renoveringen i 2004 har stedet fået en dejlig strandrestaurant
hvor menukortet både byder på kreolske og internationale retter
samt friskfanget grillet fisk med lækker salat til. Her findes også
en mindre pool samt en hyggelig bar, hvor man kan nyde en stille
drink efter en lang dag med sol og varme.
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La Digue - strande i verdensklasse
Her må selv den mest hærdede strandløve og
verdensfarer sætte sig et øjeblik for at nyde synet
af de uspolerede, kridhvide sandstrande og det
krystalklare vand, hvor koralrev og tropefisk
kæmper om pladsen. Strandene er omkranset
af palmer og granitblokke i smukke farver og
skulpturelle former, mens solen får havet til at
funkle som diamanter. Strandene Grand Anse,
Anse Coco og Anse Source d’Argent indfrir de
drømme, vi alle har om et tropisk paradis. Også
dagligdagen virker uspoleret og upåvirket af “den
virkelige verden”. Der er kun få biler på øer. De
kører rundt på små veje, der flere steder minder
om lange havegange pænt belagt med fliser.

Ellers foregår al transport i oksekærre og på cykel.
Herfra har man også det bedste udsyn til de små
farvestrålende huse med røde eller sorte bliktage,
som ligger spredt hist og her mellem palmer og
høje takamaka-træer. Ind imellem støder man
også på et gammelt faldefærdigt træhus fra
kolonitiden. Hele stemningen på La Digue emmer
af fordums tiderog man falder hurtigt ind i den
afslappede atmosfære.
Øen har også sin egen lille nationalpark, La Digue
Veuve Reserve, der i hast blev oprettet for at redde
en af verdens mest truede fuglearter, den sorte
paradisfluesnapper.

La Digue Island Lodge 4*
La Digue Island Lodge er absolut øens bedst kendte hotel. Man
finder hotellet beliggende direkte på stranden Anse Reunion.
Tæt ved hotellet er en lille landsby og den meget smukke strand
Anse Source d´Argent er ikke langt herfra. Hotellet er betegnet
som et første 1. klasses hotel. Her findes 60 værelser der er fordelt
på 5 forskellige værelsestyper. Alle værelser ligger i en eksotisk
og fredfyldt have hvor man er omgivet af farverige blomster og
smukke Takamaka-træer. Værelserne har air condition, minibar, tv
og safety box. Man indkvarteres enten i det gamle gule kolonistils
hus eller i hytter overdækket med blade fra Takamaka-træerne.
I køkkenet tilbereder kokken velsmagende måltider og menukortet byder på alt fra kreolske til mere internationale retter.
Ud over restaurant findes her også en bar samt en dejlig
swimmingpool.

Vi har selvfølgelig mange andre hoteller, lejligheder og villaer på både
Mauritius og Seychellerne, end der er med i denne brochure.
Vi får løbende tilbud fra vores samarbejdspartnere - så kontakt os
for tilbud på lige præcis den ferie I leder efter!

Der findes også et væld af spændende kombinationsmuligheder i forbindelse
med Mauritius og Seychellerne. Mauritius & Sydafrika, Seychellerne & Kenya,
Mauritius & La Reunion og ikke mindst Dubai & Mauritius eller Seychellerne!
Kontakt os for et skræddersyet rejsearrangement.
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Mauritius

- luksus i paradisiske omgivelser

Mauritius er et paradis for alle, der drømmer om hvide sandstrande, lyden af palmesus, vandsportsaktiviteter i alle afskygninger og
ikke mindst luksus og service i topklasse. Denne fantastiske tropeø er med sine vidunderlige strande, smukke natur og hyggelige
hovedstad en perfekt feriedestination i sig selv, men også som
afslutning på en ferie i Sydafrika, der ligger fire timers flyvning
derfra.
Strandene og de fantastiske hoteller er øens hovedattraktion, og
med sin 330 km lange kystlinje omkranset af koralrev, er der god
plads til vandhunde og strandløver. De bedste strande finder man
på nordkysten og østkysten.
Nordkysten tiltrækker de fleste turister. Her finder man Grand Baie
der lokker med hoteller i alle standarder, restauranter, barer og
butikker. Det er også øens varmeste område, da det ligger godt
beskyttet mod de sydøstlige vinde.
Østkysten er mere uberørt og her finder man den ene kridhvide
sandstrand efter den anden. Især området omkring Belle Mare er
et sandt tropisk paradis. I modsætning til nord- og vestkysten er
det mere blæsende på østkysten, hvilket ikke nødvendigvis er et
minus. I de varmeste måneder er vinden fra havet en befriende
brise, mens den om vinteren gør kysten til et mekka for sejlere.
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Men Mauritius er ikke kun sand og vand. Det centrale plateau, der
gradvist hæver sig fra nordkysten for brat at falde ved sydkysten,
er omkranset af dire bjergkæder. Bjergene er ikke overvældende
- det højeste er 828 m - men mange har dramatiske og smukke
formationer. Den megen nedbør på plateauet har skabt flere floder og vandfald, og giver næring til en smuk og frodig vegetation.
Port Louis er Mauritius’ tropiske hovedstad, og den er bestemt
et besøg værd. Det er en by med smukke minder fra kolonitiden,
smalle alléer med små faldefærdige huse, beskidte og ujævne
gader med kaotisk trafik, moderne indkøbscentre, farverige markeder med alt fra kunsthåndværk og souvenirs til krydderier og
urtemedicin, samt den hyggelige havnefront der minder lidt om
Cape Town’s berømte Victoria & Alfred Waterfront.
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LUX* Belle Mare, 5*
Et af Mauritius’ absolut bedste luksushoteller, beliggende direkte
ned til den fantastiske Belle Mare-strand på østkysten. Den
turkisblå lagune er beskyttet af koralrev og perfekt til badning og
de mange forskellige vandsportsaktivteter, som hotellet tilbyder.
Foretrækker man en swimmingpool, er der hele 2000 m2 at boltre
sig i, og det endda med udsigt til havet.
LUX* Belle Mare (tidligere Beau Rivage) byder på ikke mindre end
seks restauranter og barer, der byder på alt lige fra buffet med
lokale specialiteter til a la carte menuer af bedste internationale
standard, mens man i baren kan nyde lokale øl og eksotiske drinks
med klavermusik i baggrunden.
Er sol, strand og vand ikke nok til at ryste hverdagens strabadser
af, kan man forkæle sig selv i LUX* Me, der byder på massageog skønhedsbehandlinger, jacuzzi, hydroterapi og sauna. Til de
aktive er der tennisbaner, beachvolley, minigolf, dykning (PADI)
og dybhavsfiskeri.

De 174 værelser på LUX* Belle Mare er beliggende i tre-etagers
stråtækte bygninger, der alle vender mod havet. Junior Suites er
beliggende på 1. eller 2.sal med balkon, og Beach Junior Suites
i stueetagen med terrasse og direkte udgang til haven. Junior
Suites er 60 m2 og har aircondition, loftsvifte, minibar, safeboks,
internetadgang, telefon, TV, kaffe/te faciliteter og hårtørrer.
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Le Canonnier 4*
Dejligt førsteklasses hotel, nyrenoveret i september 2005,
beliggende på en halvø på Mauritius’ eftertragtede nordkyst kun
fem km fra Grand Baie. Hotellets store tropiske have hører til en
fredet grund, og har flere historiske mindesmærker, der er med
til at give hotellet en speciel eksotisk og afslappet atmosfære.
Med sin beliggenhed på halvøens spids er hotellet omgivet af
hele tre strande, hvorfra der er rig mulighed for badning og
vandsportsaktiviteter inkl. dykning og dybhavsfiskeri. En stor
swimmingpool - samt en mindre børnepool - ligger omgivet af
palmer i haven, hvor man også finder tennisbaner. Le Canonnier
kan desuden byde sine gæster på tre restauranter, to barer,
butikker, diskotek, helsecenter og børneklub.
De i alt 248 værelser er fordelt på standard, superior og
familieværelser med udsigt til enten haven eller havet. Alle
værelserne har aircondition, minibar, safeboks, telefon, TV ,
hårtørrer og terrasse eller balkon.

Paul & Virginie 3*
Virkelig hyggeligt turistklasse hotel beliggende på nordkysten
i det lille fiskerleje Grand Gaube, 10 km fra Grand Baie. Hotellet
er kendt for sin afslappede atmosfære og personlige service,
og byder sine gæster på to restauranter (den ene på stranden),
to barer og to swimmingpools, samt børneklub, tennisbane,
flere forskellige vandsportsaktiviteter og dykkercenter. De 81
værelser vender alle mod havet og er fordelt på standard- og lidt
større superiorværelser. Alle har aircondition, loftsvifte, minibar,
safeboks, TV, telefon, hårtørrer og terrasse eller balkon.
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Vi har selvfølgelig mange andre hoteller, lejligheder og villaer på både Mauritius og Seychellerne, end der er med i denne
brochure. Vi får løbende tilbud fra vores samarbejdspartnere - så kontakt os for tilbud på lige præcis den ferie I leder efter!
Der findes også et væld af spændende kombinationsmuligheder i forbindelse med Mauritius og Seychellerne
- Mauritius & Sydafrika, Seychellerne & Kenya, Mauritius & La Reunion og ikke mindst Dubai & Mauritius eller Seychellerne!
Kontakt os for et skræddersyet rejsearrangement.
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Fredensgade 36b - 8000 Århus C
Tlf. +45 70 270 370 * Fax +45 86 20 76 09
E-mail:

info@jesperhannibal.dk

Web: 		

www.jesperhannibal.dk
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