
 

 

Poročno potovanje Sejšeli 11 dni  
 

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? Podnebje je tropsko oceansko z enakomernimi tropskimi temperaturami skozi vse leto. Nahajajo se 
v območju brez ciklonov, zaradi česar je idealna celoletna destinacija. Po tem pa so meseci med marcem in 

junijem popolni za obisk Sejšelov. Vreme je vroče, a vode so mirne in idealne za jadranje in vodne športe. 

Monsuni se pojavijo od novembra do januarja. Pričakujte padavine, če boste v teh mesecih obiskali državo.  

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA SEJŠELIH. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 13 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 



 

 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan SEJŠELI, otok Mahe – trajekt na otok PRASLIN. Po ureditvi vseh vstopnih formalnosti sledi prevoz 

naprej s trajektom na otok Praslin. Ob pristanku še prevoz do vašega hotela in prosto za počitniške medene užitke. 
Nočitev. (letalo, H) 

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

ki je za doplačilo. (H, Z) 
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.  
 
3. dan otok PRASLIN. Zajtrk. Prosto za počitniške medene užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnim izletom, 
ki je za doplačilo. Nočitev. (H, Z) 

Priporočamo celodnevni izlet: križarjenje do Anse La Farine   
Na poti naredite dva postanka za snorkljanje. Skočita v raziskovanje podvodnega sveta s pomočjo priložene maske, 
plavuti in dihalke. Ko ste na krovu, izkoristite njegovo stekleno dno in si oglejte podvodno kuliso ter si privoščite 

kosilo z žara in pijačo (vključeno). Ustavite se v Curieuseu za voden ogled okolice. Ogledate si velikanske kopenske 
želve. Po ogledih povratek nazaj v hotel.  
 
4. dan otok PRASLIN – trajekt otok LA DIGUE. Zajtrk. V skladu s časom imate organiziran prevoz iz hotela do 

luke za nadaljevanje poti naprej s katamaranom na otok La Digue. Otok La Digue predstavlja vse v uživanju na 

prostem in sproščujočih vibracijah. Pridružite se lahko kolesarski turi oz. ga najamete sami in se peljete skozi plantaže 
vanilje in visokih palm. V svojem tempu odkrivate ta čudovit otok. Priporočamo 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 – tu 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. Prosto za počitniške medene užitke na tem rajskem otoku. Nočitev. (trajekt, H, 
Z) 

 

 
 



 

 

5. dan otok LA DIGUE. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke in raziskovanje okolice, ki lahko popestrite z  individualnim 
izletom, ki je za doplačilo. Nočitev. (H, Z) 

Priporočamo izlet (4-5 ur): Anse Maron 
Otok La Digue je znan po svojih plažah in mnoge od njih - vključno z bolj samotnimi, kot je Anse Cocos - so priljubljene 

in lahko postanejo gneče v živahni sezoni. Izlet vas popelje stran od tistih; namesto tega preživite vrhunec dneva v 

sproščanju in kopanju na Anse Maron, izolirani plaži med Grande Anse in Anse Source d'Argent. Sledite svojemu 
vodniku po zahtevnem terenu in bodite nagrajeni z nedotaknjeno belo peščeno plažo z neverjetno zbirko balvanov v 

oceanu. Izogibate se hrupu in motnjam velike skupine na tej manjši skupinski turneji. Hodite po gozdovih La Digue 
in spoznate lokalno floro in favno. Zaključite ogled z lahkim prigrizkom (sadni krožnik). 

 

6. – 9. dan otok LA DIGUE. Zajtrk. Prosto za počitniške medene užitke in raziskovanje okolice. Nočitev. (H, Z) 
 

10. dan SEJŠELI, otok LA DIGUE – trajekt otok MAHE. Zajtrk. Sledi prevoz do luke in s katamaranom na glavni 
otok Mahe. Organizirana je vožnja do hotela. Prosto za počitniške medene užitke, ki jih lahko popestrite z  

individualnim izletom, ki je za doplačilo. Nočitev. (trajekt, H, Z) 
Priporočamo celodnevni izlet: Marine Park izlet  
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. 

 

11. dan polet iz SEJŠELI-ov, otok MAHE. Po zajtrku še nekaj prostega časa za zadnje užitke Sejšelov pred 
povratkom proti domu. Sledi prevoz do letališča. (Z) 

 

Cena na osebo                                           pošlji povpraševanje                                         
 

 
PREDVIDEN IZBOR NASTANITVE: 

3 noči, PRASLIN, polpenzion v hotelu Oasis hotel Restaurant & Spa 4*, (delux soba – več tukaj)  

 
6 noči, LA DIGUE, polpenzion v hotelu Patatran Village 4*, (honeymoon suita – se rado hitro razproda!)  

  
1 noč, MAHE, polpenzion v hotelu Carana Beach 4*, (ocean view chalet – več tukaj)  

 

Dodatni izleti po želji (po osebi): 
- Celodnevni izlet: Valle De Mai in Anse Lazio od 110 EUR, 

- Celodnevni izlet Anse La Farine od 135 EUR, 
- izlet: Anse Maron, od 85 EUR 

- Celodnevni izlet: Marine Park, od 135 EUR. 
 

Doplačila po želji:  

- 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. Potrebno je predložiti 

poročni certifikat – poroka ne sme biti starejša od 6 mesecev. 
 

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. 

 

https://www.oasisresort.sc/en-gb
https://www.oasisresort.sc/en-gb/rooms/deluxe-double-room
http://www.patatranvillagehotel.website/
https://caranabeach.com/
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


