
 

 

Poročno potovanje Sejšeli – z mini križarjenje po 
vrtovih Eden 10 dni   

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA MAHE-ju. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 12 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
Sejšeli izolirani in razkošni s 115 otočki v Indijskem oceanu predstavljajo sanjski poročni pobeg. Čudovite, bele 

peščene plaže in razkošna naselja skupaj ustvarjajo ozračje čistega razvajanja. V sredi ničesar, pa vendar dovolj 
blizu vzhodni Afriki, ki je lahko krasen dodatek k kombinaciji kakšnega safari-ja. Sejšeli, kraj med najbolj 

razkošnimi na svetu. Ti vključujejo spa vasi, obdane z bujno pokrajino. Kulinarika in kultura so edinstvena mešanica 

mnogih prebivalcev Sejšelov. Kombinacija afriških, evropskih in azijskih jedi. Glasba in ples predstavlja mešanico 
vsaj osem kultur, z očarljivo 'Moutya' - tradicionalni Sejšelski ples, ki se pogosto izvaja na plaži. 

 
Otočno skakanje vam omogoča, da doživite edinstveno osebnost vsakega otoka, se prepustite vrvežu večjih otokov 

in vidite neokrnjene čudeže manjših otokov. 

 
Kdaj potovati?  Najboljši časi za obisk Sejšelov so april, maj, oktober in november. 

 



 

 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan EVROPA – SEJŠELI, otok MAHE – trajekt na otok PRASLIN. Za doplačilo lahko uredimo letalski prevoz 

iz Evrope na Sejšele (ni vključeno). Po ureditvi vseh vstopnih  formalnosti sledi prevoz naprej do pristanišča. Vkrcanje 
na trajekt za odhod na otok Praslin. Vožnja do hotela. Prosto za počitniške užitke. Večerja in nočitev. (trajekt, H, 

V) 

 
2. – 5. dan SEJŠELI, otok PRASLIN. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnimi 

izleti, ki so za doplačilo oz. si najamete vozilo in otok raziskujete v lastni režiji (cena najema na dan okvirno 50 eur). 
Večerja in nočitev. (H, ZV) 

Priporočamo celodnevni izlet: Valle De Mai in Anse Lazio   
Vožnja iz hotela do najbolj poznane znamenitosti otoka - 'Vallee de Mai' NP, UNESCO svetovna dediščina, ki se nahaja 
v srčeku otoka Praslin. Je eden od le dveh krajev na svetu, kjer še vedno lahko vidite rasti v svojem naravnem stanju 

redko vrsto 'coco de mer' palmo. Prav tako je dom ogrožene črne papige, kjer jih je ostalo samo še med 500 do 900 
v tej divjini. Gozd je dom tudi pet drugih vrst palm in veliko ostalih različnih vrst živali. Privlačno območje z značilno 

naravno lepoto. Na poti postanek še v Anse Lazio – najbolje ocenjena plaža, ki se nahaja na SV delu otoka praslin.  Po 
ogledih povratek nazaj v hotel.  
 

Priporočamo celodnevni izlet: Aride Island   
Odpravite se iz Praslina do naravnega rezervata Aride Island, enega najboljših tropskih naravnih rezervatov na svetu. 

V njem živi več vrst plemenskih morskih ptic (približno milijon) v primerjavi z drugimi 40 granitnih otokov skupaj! Na 
Sejšelih je edinstvenih pet kopenskih ptic in rastlin, ki jih ne najdete nikjer drugje. Na plaži vam postrežejo s kosilom 

z žara. Bodite pripravljeni na moker pristanek! Povratek nazaj v hotel.  
 
6. dan otoka PRASLIN in vkrcanje na prestižno križarko – plovba do otoka LA DIGUE. Zajtrk. Sledi 

organiziran prevoz do pristanišča. Vkrcanje na prestižno križarko se prične ob 13 uri. Začetek s sanjskim 
popoldanskim jadranjem. Najprej prihod na nenaseljen otok Felicite za snorkljanje ali izbirni potapljaški izlet. Večerno 

jadranje in prihod v La Digue. Nočitev na križarki v kraju La Digue. (kabina, ZKV) 
 

 
 
7. dan otok LA DIGUE – plovba do otoka MOYENNE. Zajtrk. Poldnevni izbirni izlet v La Digue – je eden najbolj 

fotografiranih s čutom posebnosti na Sejšelih. Vaš izbirni izlet vas vodi skozi plantažo Union do argentinske plaže 
l'Anse Source. Prihod na posestvo L'Union ter ogled peči za koper, tradicionalnega mlina za kokosovo olje in 

kolonialnih plantažnih hiš. Nekaj prostega časa pri l'Anse Source, ki je ena najčudovitejših plaž na svetu. Občudujte 

nekatere najbolj impresivne skalne formacije Sejšelov – so resnično edinstvene, ob tem pa uživajte v osvežitvi. Čas 

https://www.youtube.com/watch?v=7HJpRr23eOA&feature=youtu.be


 

 

za lov na spominke v glavni vasi otoka La Passe, preden se vrnete na križarko. Pozno popoldne jadranje do otoka 
Moyenne, nasproti otoka Mahe. Večerni prihod v Moyenne. Nočitev na križarki. (kabina, ZKV) 

 

 
 

8. dan otoka MOYENNE – plovba do otoka MAHE. Zajtrk. Kratek voden izlet po otoku in prosti čas za kopanje. 
Kosilo na plaži (žar). To je še zadnja priložnost za snorkljanje in plavanje. Zapustite otok Moyenne in križarite v 

pristanišče Victoria na Mahe-ju. Pozno popoldne prispete do nabrežja Inter Island – Mahe. Sledi kapetanova 
poslovilna večerja ob glasbi v živo in plesu. Nočitev na križarki. (kabina, ZKV) 

 
9.  dan otok MAHE. Zajtrk. Izkrcanje se prične ob 9 uri. Po izkrcanju sledi prevoz do vašega hotela. Prosto za 

zadnje počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnimi izleti, ki so za doplačilo. Večerja. Nočitev. (H, ZV) 

Priporočamo poldnevni izlet: mesto Victoria   
Štiri urni izlet v 'najmanjše' glavno mesto na svetu, Victoria, kjer pred odhodom domov lahko vmes med ogledom 

znamenitosti kot so: Botanični vrt, najstarejši Nacionalni muzej, marketi na prostem…opravite še nakupe spominkov 
za domov.  
 

10. dan otok MAHE – EVROPA. Po zajtrku še nekaj prostega časa za zadnje užitke Sejšelov pred povratkom proti 
domu. Odjava iz hotela do 11 ure. Sledi še vožnja na letališče v skladu s časom poleta. Za doplačilo vam lahko 

uredimo letalski prevoz nazaj v Evropo (ni vključeno). (Z) 
 

*itinerar križarjenja se lahko spremeni glede na vremenske razmere.  
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:                    od  2.800 EUR                                         
*Mednarodna letalska vozovnica v ceno ni všteta. Okvirna cena povratnega leta iz  okoliških letališč je 
od 600€ naprej. 

 

Cena pri (2 udeležencih) vključuje: 9 nočitev v nastanitvah spodaj, prehrana kot navedeno spodaj, vsi transferji 
med in na otokih + prevozi s trajekti, 3noči/4dni mini križarjenje na bazi polni penzion (vključuje: koktajl dobrodošlice, 

tematske večere, žar kosilo na plaži, kapitanovo večerjo, skozi celotni dan filter kava, čaj in voda, uporabo opreme 
za snorklanje, angleško govorečega spremljevalca. Ne vključuje: izbirne izlete na licu mesta, dodatno pijačo, 

napitnine 13-15 eur/dan/potnika, luške takse, Wi-Fi in vse kar ni omenjeno kot vključeno), stroške priprave in 

organizacijo potovanja. 
 



 

 

PREDVIDENI HOTELI po krajih: 
5 noči, otok Praslin – Chateau Sans Souci 4* (suite, zajtrk in večerja) 

3 noči, plovba (upper deck kabina, polni penzion) 
1 noč, otok Mahe – Coral Strand Smart Choice (ocean view soba, zajtrk in večerja) 

 

Dodatni izleti po želji: 
- Celodnevni izlet: Valle De Mai in Anse Lazio od 65 EUR 

- Celodnevni izlet: Marine Park, od 125 EUR 
- Poldnevni izlet: 'najmanjše' glavno mesto na svetu- Victoria, od 45 EUR 

 

Doplačila po želji:  
- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj, 

- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja,  
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. 

 
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar  

http://www.chateausanssouci.sc/
https://coralstrand.com/
http://www.nijz.si/

