
Sejšeli

Program po dnevih

A. Sejšeli, opisni program

Trasa poti: Mahe - Praislin - La Digue - Mahe

Iz enega od bližnjih letališč letimo na Sejšele. Iz letališča z manjšim letalom dalje na otok
Paislin.

Vsi izleti na tem potovanju so fakultativne narave, kar pomeni, da se jih doplačuje sproti. Jih pa
vse po vrsti, ki so omenjeni v programu, toplo priporočamo za tisto pravo doživetje Sejšelov.
Teh izletov je za cca 150-200 EUR.

Otok Praislin: spimo na obali Cote d'Or, ki je naša baza za izlete do parka Vale de Mai (bujno
rastje in kokosi Coco de Mer), plaž kot so Anse Lazio in Anse Georgette, na snorkljanje, do
otoka Curiouse z ogromnimi želvami ter zanimivega lokalnega muzeja.

Otok La Digue: spimo med središčem dogajanja in prvo plažo, tako da tudi tisti, ki ne boste
najeli kolesa, lahko peš pridete do osvežitve. Sicer pa se otok odkriva na kolesih (ali s taksijem)
in peš. Poleg plaž, kot so Source d"Argent in Anse Cocos, pa je morda kar najlepše doživetje
Sejšelov treking do plaže Anse Marron. Na otoku je predvsem zelo veliko koles in zelo veliko
divjih, rajskih plaž.

Otok Mahe: spimo pri plaži Anse Beau Vallon, tako da tisti, ki bi radi še malo poležali, ne boste
imeli daleč do prelepega zaliva. Sicer pa si bomo otok ogledali z najetim kombijem/busom, saj
je slikovit, hribovit in tako bujen in zelen, da za vsakim ovinkom pričakuješ kakega dinozavra iz
Jurskega parka. Poleg razgledov se bomo ustavili tudi na tržnici v glavnem mestu Victoria, na
po našem mnenju najlepši plaži Maheja in na degustaciji lokalnega ruma Takamaka (ob
vikendih zaprta). Druga alternativa, za tiste, ki radi snorkljate in imate radi pesek med prsti in v
riti, pa je izlet v morski park St. Anne. Za tiste, ki radi hodite po hribih, pa je na voljo 2-3 urni trek
na rezgledno točko.

Nočitve: brez lokalne kategorizacije, a solidni bungalovi oz sobe pri domačinih, vsaj z
ventilatorjem, nekatere tudi s klimo.

Prevozi: notranji let lokalnega prevoznika Air Seychelles, lokalni trajekti/katamarani, najeta
kolesa, bus/kombi in taxiji; vse brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki obožujejo morje in imajo radi tudi vsaj malo aktivnejši dopust.

 

B. Sejšeli, program po dnevih

10 dni
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1. Polet proti Sejšelom iz enega od bližnjih letališč, ponavadi večerni let z Ljubljane.
2. Priletimo v Mahe in naprej z mini letalom do otoka Praslin. Nastanitev, prosto za raziskovanje
vasice in poležavanje na bližnji plaži. Nočitev.
3. Poldnevni izlet na otok Curiouse in St Piere. Kopanje na rajskih plažah, slikanje s
prostoživečimi orjaškimi želvami, sprehod po gozdu mangrov in snorkljanje. Fakultativa:
popoldanski obisk muzeja pri Steveu. Nočitev.
4. Obisk narodnega parka Vale du Mai, po mnenju prvih prišlekov (in tudi nekaterih sodobnikov)
originalnega raja Adama in Eve. Spoznavanje z največjim semenom na svetu in občudovanje
njegovih zapeljivih oblin (Coco de Mer). Sledi kopanje v bližini nastanitve ali fakultativa, ki je
skorajda ne gre zamuditi: S taksiji se zapeljemo do TopShit plaže Anse Georgette (po
ShaPPinem mnenju najlepša na Praslinu, včasih je potrebno pol ure hoje do nje). Nočitev.
5. Z lokalnim prevozom se odpravimo na eno lepših plaž Sejšelov - Anse Lazio, po kosilu
naredimo krajši obalni sprehod. V popoldanskih urah premik z ladjo na otok La Digue, kjer se
čas ustavi in avtomobile zamenja vožnja s kolesom. Nastanitev.
6. Z najetimi kolesi ali taksijem se odpravimo na drugo stran otoka, kjer se zberemo in naredimo
krajši treking do bližnjih plaž (cilj je Anse Cocos, a lahko ostanete že kar na prvi, v Velikem
zalivu). Nočitev.
7. Prost dan, ki pa ga le doživite z enim od naših fakultativnih izletov! Daljši, 6 urni pohod z
lokalnim vodičem na eno bolj skritih plaž otoka, Anse Marron, je morda tisto najlepše, kar bomo
doživeli na Sejšelih. Alternativa je obisk, po mnenju National Geografica tretje najlepše plaže na
svetu, Anse d"Argent, kjer se tudi konča tisti prvi daljši trek preko Anse Morrona. Potem se
lahko sprehodimo po še vedno obratujoči plantaži vanilije, kopre,... Ali pa ta dan ne počnete nič
in snorklate ter poležavate na bližnji plaži Anse Severe, kjer pogostokrat plavamo z želvami.
8. Fakultativa: z najetimi kolesi panoramska vožnja na vzhod otoka, občudovanje obale,
kopanje, snorkljanje in opcijsko kosilo v eni boljših gostiln na otoku. Popoldne pa na
trajekt/katamaran in na otok Mahe. Nočitev v Beau Vallonu ali v Bel Ombre.
9. Ogled glavnega mesta Viktorija in lokalne tržnice. Z najetim avtobusom/kombijem
nadaljujemo s panoramsko vožnjo po otoku Mahe, se ustavimo na lepših plažah in obiščemo
lokalno destilarno ruma (ob vikendih zaprta). Alternativi temu programu sta, da se sprehodite na
plažu v zaliv Beau Vallon in uživate še zadnje trenutke rajskih Sejšelov. Za bolj aktivne pa Mahe
ponuja krajši trek do razgledne točke (2-3 ure) ali pa dosti daljšega in divjejšega (okoli 5 ur).
Prevoz do letališča in let proti domu.
10. Prihod domov.

Vsi izleti na tem potovanju so fakultativne narave, kar pomeni, da se jih doplačuje sproti. Jih pa
vse po vrsti, ki so omenjeni v programu, toplo priporočamo za tisto pravo doživetje Sejšelov.
Teh izletov je za cca 240-300 EUR.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Sejšelih

Na letalu med otoki je prostora za največ 15 ali 23 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna
prtljaga). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo potrebnih
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stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku oz potovalki/kovčku na kolesih.

Na potovanju kadarkoli lahko pričakujemo kako ploho.

Zlato pravilo: Spokamo za 5 dni, vmes si kaj operemo in to nosimo nadaljnjih 5 dni.

V prtljagi naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):
• veljavni potni list (veljaven mora biti vsaj še 6 mesecev po koncu potovanja), keš (v EUR),
plačilna kartica za dvig iz bankomatov in plačevanje v trgovinah
• zdravstveno zavarovanje za tujino
• daljnogled za tiste, ki radi še pobliže pogledate kakšno stvar
• lahka palerina, po želji dežnik
• čelna ali ročna svetilka
• lahke treking čevlje, japonke, čevlje za v vodo (če jih imaš)
• en topli zgornji del (flis)
• dolge hlače, pajkice
• kratke hlače/krila
• majica z dolgimi rokavi, majčke s kratkimi rokavi
• nogavice, spodnje gate, kopalke
• vrečka za umazano perilo
• sončna očala, pokrivalo
• maska in dihalka za snorkljanje, po želji plavutke (čim krajše! zaradi pakiranja)
• brisača za na plažo (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so
Anapurna, K2, Iglu, Kibuba,...) ali pa sarong, ki zavzame najmanj prostora, vlažilni robčki
• toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
• adapterji za angleški stil vtičnic
• medicinski paket: sprej proti komarjem (DEET 30), antibiotiki, protiboolečinske tablete, obliži,
povoj, gaza, tablete proti slabosti...
• knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, zlatnino, dragocene ure, hlače zlikane na
rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!

ShaPPa
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