
 

 

SEJŠELI dvojček – Praslin in Mahe 9 dni   
 

Individualno potovanje  
Odhodi: po želji  

 

 
 

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

plaže in razkošna naselja skupaj ustvarjajo ozračje čistega razvajanja. Sejšeli, kraj med najbolj razkošnimi na svetu. 

Kulinarika in kultura so edinstvena mešanica mnogih prebivalcev Sejšelov. Potopite se v počasnejši ritem življenja in 
si ga privoščite v naročju luksuza. Ustvarite si svojo prilagojeno življenjsko popotovanje na Sejšele. 

 

Mahe je največji otok v arhipelagu (32 km x 8 km) in najbolj naseljen, z 90 % celotnega prebivalstva (okoli 80.000 
ljudi). Mahe je dom glavnega mesta Sejšelov, Viktorije, najmanjšega glavnega mesta na svetu, glavnega pristanišča 

in mednarodnega letališča. Otok je okrašen z visokimi gorami, pokritimi z gosto tropsko vegetacijo (višina gore 
Morne doseže 905 metrov). Otok ima 75 plaž z belim finim peskom, ki jih uokvirijo slikovite granitni pečine. 

 
Majhen otok St. Anne (St. Ann' in njegovi sosedje Cerf, Muayen in Round) se nahajajo v bližini Mahe in jih je 

enostavno videti med celo dnevnim ali pol-dnevnim ogledom. Ti otoki so del Nacionalnega morskega parka Sv. Anne, 

enega najstarejših morskih parkov v Indijskem oceanu, ustanovljenega leta 1973. Koralni grebeni v rezervatu so 
odlični za potapljanje in potapljanje z masko. Vsi otoki so prekriti s čudovito tropsko vegetacijo in bogati z 

neverjetnimi plažami, medtem ko vsak otok obdrži svoj edinstven okus. 
 

Praslin je drugi največji otok na Sejšelih, dom edinstvenega kokosovega nasada Valle de Mai. Zahvaljujoč generalu 

Gordonu je ta naravni rezervat, ki je bil 45 hektarjev znan kot Rajski vrt. Obstaja edinstvena palma Coco de Mer, 
katere plodovi imajo muhavo erotično obliko. Otok je okrašen s slikovitimi pečinami in neskončnimi plažami. Od 

Mahe do Praslina lahko pridete v 15 minutah z domačim letalskim prevozom, in uro s trajektom. 
 



 

 

Neverjetne bele plaže in mirno, poleženo vzdušje naredi La Digue, tretji najbolj naseljen otok na Sejšelih, mesto 
dolgo čakalnega pobega iz brloga in žuborenja zunanjega sveta. Glavni prevoz na otoku so še vedno vprežne kočije 

in kolesa. Do otoka je 30 min vožnje s trajektom od mesta Praslin. 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA OTOKU MAHE. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 11 DNI). 
POTOVANJE LAHKO PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan SEJŠELI, otok MAHE – polet na otok PRASLIN. Prihod na Sejšele. Po ureditvi vseh vstopnih  formalnosti 

nadaljujete z notranjim poletom na otok Praslin. Ob pristanku sledi prevoz do vašega hotela. Večerja. Prosto za 
počitniške užitke. (letalo, H, V) 

 
2. dan SEJŠELI, otok PRASLIN. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom, 

ki je za doplačilo. (H, ZV) 
Priporočamo celodnevni izlet: Valle De Mai in Anse Lazio   
Vožnja iz hotela do najbolj poznane znamenitosti otoka - 'Valle 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.  
 
3. dan SEJŠELI, otok Praslin. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnim izletom, ki je za 

doplačilo. (ZV, H) 
Priporočamo celodnevni izlet: otok LA DIGUE   
Vožnja iz hotela do luke Baie St. Anne Jetty za izlet v La Digue z lokalnim trajektom. Ob prihodu na otok se boste na 
pomolu srečali z vašim kolesom in naprej tako v svojem tempu odkrivali in si ogledovali ta čudovit otok. Predlagane 

znamenitosti: L'Union Estate za ogled tovarne kopra, Giant Tortoise ogled prenovljenega kolonialnega nasada hiše, 

postanek na Anse Source d'Argent - ena izmed najbolj spektakularnih plaž na svetu – kjer se lahko sprostite ali imate 
kopanje, Grand Anse in drugih zanimivih zalivov na poti. Ko si boste ogledovali otok se potopite 

v edinstveno vzdušje in odkrijte flore in favne otoka La Digue. Opazovalci ptic lahko celo srečate in opazite 'Paradise 
Fly Catcher', ena redkih ptic na svetu, ki se lahko najde na otoku. Vzemite si čas za užitje slastnega kreolskega kosila 

v eni od restavracij, kjer vas bo pričakal topel in prijeten ambient otoka La Digue. Vrnite se na pomolu 30 minut pred 

odhodom trajekta iz La Digue nazaj na otok Praslin. Povratek v hotel.  
 

4. dan SEJŠELI, otok PRASLIN. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke in samostojno raziskovanje otoka. Večerja in 
nočitev. (H, ZV) 

 

 



 

 

 
5. dan otok PRASLIN – trajekt na otok Mahe. Zajtrk. Sledi prevoz do luke in tokrat s katamaranom nazaj na 

glavni otok Mahe. Vožnja v hotel. Prosto za samostojno raziskovanje otoka. Večerja in nočitev. (trajekt, H, ZV) 
 

6. dan SEJŠELI, otok Mahe Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnim izletom, ki je za 

doplačilo. (ZV, H) 
Priporočamo celodnevni izlet: Anse Major treking  
Odkrijte naravo Sejšelov nad in pod oceanom z vstopom na to čudovito pohodniško in potapljaško ekskurzijo. Vodena 
pot hoje eno uro in pol ob severozahodni obali otoka Mahé, mimo ogromne granitne skale s pogledom na Beau 

Vallon Bay vodi v očarljiv samotni zaliv Anse-duru. Eno uro in pol (do tri ure) postanek in čas za sprostitev na tej 

čudoviti peščeni plaži Anse-duru, kjer zaplavate ali raziskujete okolico. Kasneje, hoja nazaj v Danzilles Bel Ombre, od 
koder bo naprej na voljo prevoz do vašega hotela. Dobri pohodni čevlji priporočljivi. 

* Izlet se lahko kombinira z vožnjo s steklenim dnom čolna v Anse du Riz zaliv, ki vključuje tudi žar na plaži in 
možnost uživanja potapljanja ter plavanja s čolna. Križarjenje 45 minut ob obali Anse du Riz s steklenim dnom vas 

odpelje vse do Beau Vallon Bay, od koder bo naprej na voljo prevoz do vašega hotela. 
 

7. dan SEJŠELI, otok Mahe Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnim izletom, ki 

je za doplačilo. (H, ZV) 
Priporočamo celodnevni izlet: Marine Park  
Odlična priložnost za odkrivanje podvodnega sveta tropskih koralnih grebenov na enem od morskih narodnih parkov 
Sejšelov. Vkrcanje na trajekt iz marine v Victorii in vožnja ob obali do morskega parka, kjer boste videli neverjetno 

raznolikost morskega življenja - možnost, da uživate v fascinantnem podvodnem svetu. Vzdolž poti, sodelujete tudi 

pri hranjenju rib. Možnost obiska enega ali dveh otokov na poti. Privoščite še okusno kreolsko žar kosilo (vključeno) 
ter preživite popoldne v plavanju ali preprosto ob poležavanju na soncu. 

 
8. dan SEJŠELI, otok Mahe. Po zajtrku še nekaj prostega časa za zadnje užitke Sejšelov. Po želji si čas lahko 

popestrite z individualnim izletom, ki je za doplačilo. (ZV, H) 
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.  

 
9. dan SEJŠELI, otok Mahe. Po zajtrku še nekaj prostega časa za zadnje užitke Sejšelov pred povratkom proti 

domu. Sledi še prevoz do letališča. (Z) 

 
* Odhodi so možni vsak dan (cena ne velja za čas praznikov in v visoki sezoni). Letalska vozovnica ni 

vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice se giblje od 560 eur. 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:             od  1.350 EUR                                         
 

Cena pri 2 udeležencih vključuje: notranji let Mahe-Praslin, 8 nočitev v hotelih 3-4* z zajtrkom in večerjo, 
vsi transferji med in na otokih + prevozi s katamaranom, stroške priprave in organizacije potovanja. 

 
V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur. 

 

Predvideni hoteli: 
4 noči, otok Praslin – Berjaya Praslin Beach  

4 noči, otok Mahe – Coral Strand Smart Choice  
 

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

- Celodnevni izlet: Marine Park, od 125 EUR 

- Celodnevni izlet: otok La Digue od 65 EUR 

https://www.berjayahotel.com/praslin
http://www.coralstrand.com/
http://www.berjayahotel.com/mahe


 

 

- Celodnevni izlet: Anse Major treking od 110 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 4,22 % 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. 
Vstopni pogoji – Covid19: https://advisory.seychelles.travel/  

 

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.nijz.si/
https://advisory.seychelles.travel/

