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vertegenwoordigd, maar het is vooral een 
heerlijke plek om neer te strijken voor een 
lunch, een snelle snack of een licht diner. 
Voor hippe eettentjes en kleine restaurant-
jes is Latin Quarter dé plek in de stad. Hier 
gaan kwaliteit en betaalbaarheid heel goed 
hand in hand.

Merenhoogland
Een stedentrip maken en tegelijkertijd 
genieten van de natuur? Het kan. 
Combineer Aarhus met het nabij gelegen 
Merenhoogland. Dit gebied, eveneens 
op het Deense Jutland gelegen, is een 
walhalla om te vissen en varen. Stap op 

de fiets of maak een wandeling op een 
van de vele goed bewegwijzerde fiets- en 
wandelroutes. Woon een roofvogelshow 
bij, ontsnap uit een labyrint, leer over het 
monnikenleven in het klooster van Øm of 
ga op ontdekking in een heuse bunker. De 
meren lenen zich uitstekend om te kanoën 
of kajakken. Wat minder sportief? Stap dan 
aan boord van een van de geluidsarme en 
milieuvriendelijke solarboten in het meren-
gebied en laat de inspirerende omgeving 
aan je voorbij glijden…

“Merenhoogland 
is een walhalla om te 

vissen en varen”
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Touchdown! Ik merk niet eens dat we 
geland zijn, zo soepel ging het. Na een 
comfortabele vlucht met Turkish Airlines 
landen we op Mahé International Airport. 
Zodra ik uit het vliegtuig stap, word ik gelijk 
omarmd door het warme klimaat. Ik trek 
mijn vest uit, zet mijn zonnebril op en loop 
de trap af. Bij de douane verloopt alles soe-

pel en krijg ik een gratis visum voor dertig 
dagen in mijn paspoort gestempeld. 

Whatever, Wherever, Whenever…
We komen aan bij Maia Luxury Resort & 
Spa. Met een buggy word ik naar mijn 
eigen villa gereden. Daar word ik welkom 
geheten door een man. “Goodmorning 

madam! My name is Rashid and I’m your 
personal butler.” Het dringt nog niet eens 
tot mij door wat hij zegt. Hij geeft mij een 
welkomstdrankje, pakt mijn koffers, zet 
deze in de kamer en geeft mij direct een 
rondleiding door de villa. Met één oog 
op het adembenemende uitzicht gericht 
luister ik wat hij mij vertelt. 'Whenever you 

De Seychellen staan bekend om de parelwitte stranden en azuurblauwe zee. Dé perfecte bestemming voor 

een huwelijksreis. De eilandengroep staat dan ook niet voor niets bij velen hoog op de bekende ‘’reis bucket-

list’. Een paradijs op aarde met veel luxe, exclusieve resorts, maar zijn de Seychellen ook leuk als je wat minder 

te besteden hebt? En is er meer dan alleen de prachtige stranden? Aan mij de eer om dat te ontdekken…

Tekst en foto's: Jennifer Joedo

De Seychellen: 
bereikbaar paradijs



need me, just dial 9!', roept hij terwijl hij 
de poort achter zich sluit. Zodra hij weg 
is, loop ik naar de veranda en neem ik 
mijn nieuwe omgeving even goed in 
mij op. Wat een fantastisch uitzicht! En 
dan een eigen butler! Ik keek altijd naar 
‘The Fresh Prince of Bel Air’, maar nooit 
gedacht dat ik ooit een eigen 'Geoffrey' 
zou hebben… 

De villa's zijn zeer smaakvol ingericht, 
hebben een eigen infinity zwembad en 
een butlerservice. 'Whatever, wherever, 
whenever' is hun motto en daarmee 
bieden ze een service van wereldklasse. 
Tijdens mijn bezoek aan de spa heeft mijn 
butler voor mij het buitenbad gevuld, 
compleet met rozenblaadjes. Met een 
glas champagne in mijn hand stap ik 
in het heerlijke water. Dit is toch wel 

het toppunt van genieten! Al moet ik 
wel zeggen dat ik op dit moment wel 
iemand aan mijn zijde mis. Ik besluit 
ter plekke dat deze week mijn eigen 
'Honeyme' gaat worden, me-time in alle 
luxe…

Verboden vrucht 
De volgende ochtend stappen we op de 
catamaran richting Praslin, het op één 
na grootste eiland van de Seychellen. 
We bezoeken het Vallée de Mai Nature 
Reserve, een UNESCO World Heritage 
Site, waar onze gids Shaun ons vol 
passie vertelt over alles wat we zien. Dit 
natuurreservaat staat vooral bekend om 
de Coco de Mer. Een palmboom die 
alleen op de Seychellen voorkomt. De 
vrucht heeft dezelfde naam als de boom 
en heeft - netjes gezegd - de vorm van 

het achterwerk van een vrouw. Het werd 
vroeger dan ook niet voor niets de 'ver-

“My name is 
Rashid and I’m 
your personal 

butler”
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Het buitenbad met rozenblaadjes bij Maia Luxury Resort & Spa. Het toppunt van genieten…
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boden vrucht van het paradijs' genoemd. 
De plant is nu hét symbool van de 
Seychellen en dat zie je overal terug. Het is 
zelfs in mijn paspoort gestempeld! 

Granietformaties
Na een overnachting in Paradise Sun Hotel 
op Praslin maken we vandaag een dagex-

cursie naar La Digue Island. Het eiland is 
vrijwel autovrij en je ziet overal fietsen. De 
parelwitte zandstranden in combinatie met 
de palmbomen en granietformaties maken 
het een ‘picture perfect’. Het cliché is waar, 
het is écht zo mooi als op de plaatjes! Op 
het strand van Grande Anse bestel ik een 
cocktail. Ze kennen hier geen dranklijst, 
maar je zegt gewoon wat je wilt hebben 
en ze maken er wat moois van. Met mijn 
cocktail in mijn hand, kijk ik naar de cata-
maran die in het turquoise water ligt. De 
reggae beats op de achtergrond maken het 
helemaal compleet. Ja, hier wil ik wel de 
hele dag blijven!

Reuzenschildpadden
Maar er is nog meer te zien op het eiland. 
We komen uit bij L'Union Estate, een 
plantage waar zowel vanille als kokosolie 
wordt geperst. We moeten door de plan-
tage lopen om bij het strand Anse Source 
d'Argent te komen. Hoewel alle stranden 
op de Seychellen voor iedereen openbaar 
zijn, is dit een uitzondering. Terwijl we 
richting een rotspartij aan het wandelen 
zijn, zie ik dat het niet alleen rotsen zijn, 

maar ook reuzenschildpadden! Door hun 
groenbruine kleur en het feit dat ze zo 
langzaam bewegen had ik niet eens door 
dat ze er waren. 

“Op de 
Seychellen moet 

je wel 
eilandhoppen”
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Na een typisch Creools buffet met 
verse vis in tamarinde saus, gebakken 
broodvrucht, kip curry, octopus curry 
en papaja salade duiken we nog even 

in zee. En dan is het weer tijd om de ferry 
terug te nemen naar Praslin Island en ver-
blijven we dit keer bij Raffles Seychelles in 
luxe villa's met elk een eigen zwembad. 

Let's go Takamaka
Eenmaal terug op Mahé struinen we over 
de markt in Victoria, één van de kleinste 
hoofdsteden van de wereld en rijden we 
vervolgens door naar La Plaine 
St. André, een gerestaureerde plantage wat 
nu ook de thuisbasis is van de Takamaka 
rum. De ochtend sluiten we natuurlijk af 
met een rumproeverij. 

De nacht brengen we door in Hilton 
Seychelles Northolme Resort & Spa. Een 
prachtig resort dat genesteld ligt tussen de 
heuvels en de baaien. Ik heb even tijd om 
te snorkelen en ik hoef niet ver het water 
in om de vissen te kunnen zien. Ik wacht 
op de zonsondergang en als ik naar mijn 
villa loop hoor ik het gekwetter van de 
vleermuizen die in de bomen hangen. Het 
heeft wel wat.

Paradijs in stijl
Op de Seychellen moet je wel eiland-
hoppen, dus hoppen we vandaag naar 
Silhouette Island. Het eiland ligt in een 
beschermd natuurgebied en de enige 
manier om hier te komen is als je een over-
nachting bij Hilton Seychelles Labriz Resort 
& Spa boekt, het enige resort op dit bounty-
eiland. Dit is zeker geen straf, want of je nu 
een natuurliefhebber bent, op huwelijksreis 

bent of gewoon met je kinderen wilt genie-
ten van de mooiste stranden, dan is dit wel 
dé plek. Het resort heeft ruime villa's met 
privézwembad, keuze uit diverse restau-
rants, een spa en een kinderprogramma. 

Ons avontuur op de Seychellen sluiten we 
af met een snorkelexcursie. Het eerste wat 
onze gids laat zien is een Spaanse danseres: 
een fel oranje gekleurde naaktslak. Daarna 
maken we kennis met een kleine black tip 
reef haai en niet veel later zwemt er ook 
een rog voorbij. Hoewel ik niet onder de 
indruk ben van het koraal - helaas is alle 
kleur weg door onder andere de klimaat-
verandering - ben ik wel onder de indruk 
van de dieren die we zien. En wat hebben 
we veel geluk, want we spotten ook nog 
twee grote Napoleonvissen, een barracuda 
en als kers op de taart een zeeschildpad! 

Dromen verwezenlijken
Terwijl we van Silhouette wegvaren, denk 
ik terug aan de afgelopen dagen. De 
Seychellen zijn een waar paradijs. Hoewel 
we alleen maar in luxe resorts hebben 
gezeten, heb ik ontdekt dat je ook met een 
veel lager budget op vakantie kunt naar de 
Seychellen. Er zijn genoeg leuke betaalbare 
Bed & Breakfasts. Alle stranden zijn voor 
iedereen toegankelijk en het eten hoeft niet 
duur te zijn. Zelfs de vlucht er naar toe kan 
met Turkish Airlines al vanaf 800 euro in het 
najaar. Kortom, de droom is makkelijker te 
verwezenlijken dan je denkt… 

Landschildpadden op La Digue Island. 

Het cliché is waar: het is écht zo mooi als op de plaatjes! Indrukwekkende granietformaties nabij het strand  van Grande Anse.
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Onze vlucht met Turkish Airlines
Turkish Airlines vliegt sinds oktober 2016 vanaf Istanbul driemaal 
per week naar de Seychellen. De vlucht duurt circa elf uur vanaf 
Amsterdam en acht uur vanaf Istanbul. De airline vliegt op 250 
internationale bestemmingen en werd in 2016 voor de zesde keer 
gekozen tot beste vliegmaatschappij van Europa. Aan boord geniet 
je van een uitstekende service, comfort en goede catering.

Onze accommodaties
*  Maia Luxury Resort & Spa, Mahé: een van de duurste resorts op 

Mahé met dertig smaakvol ingerichte villa's die elk een eigen 
infinity pool en butlerservice hebben. Een all inclusive resort waar 
alles mogelijk is.

*  Paradise Sun, Praslin: een 4-sterren resort met tachtig eenvoudig 
ingerichte kamers gelegen in een mooie tuin aan het strand. 
Keuze uit à la carte of buffet. 

*  Raffles Seychelles, Praslin: een ruim opgezet (kindvriendelijk) resort 
met 86 luxe, moderne villa's met ieder een eigen privé zwembad. 
Vlakbij ligt een natuurreservaat en het Anse Lazio strand. 

*  Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, Mahé: 5 sterren resort 
met mooie ligging en een gemoedelijke sfeer. Er zijn 56 stijlvolle 
ingerichte houten villa's met uitzicht op zee. Niet geschikt voor 
families met jonge kinderen.

*  Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, Silhouette: het enige resort 
op Silhouette Island. Ruime luxe villa's middenin de tropische tuin 
of aan het strand. Een kindvriendelijke accommodatie.

Pluspunten van de Seychellen
*  Het hele jaar door een aangenaam tropisch klimaat  

(28-30 graden).
* Vrijwel geen muggen, geen ziektes, dus geen vaccinaties nodig.
*  Gratis visum bij aankomst voor dertig dagen, te verlengen tot drie 

maanden.
* Twee uur tijdsverschil met Nederland, dus geen last van jetlag.
* Kindvriendelijke bestemming.
* Locals spreken Engels, Frans of Creools.

Eiland rond
*  De taxi's gebruiken geen meter. Het is aan te raden om een vaste 

prijsafspraak te maken of transport via je hotel te regelen.
*  Een huurauto heb je al voor zo'n 35 euro per dag en kan gewoon 

op vertoon van je Nederlandse rijbewijs. Let wel op: links rijden!
*  Voor 5 Rupees (0,35 euro) pak je de bus, ongeacht de eindbestem-

ming. Zelf aangeven wanneer je eruit wilt
*  Ga eilandhoppen: afstand Mahé-Praslin: een uur; afstand Praslin-La 

Digue: 15 minuten en afstand Mahé-Silhouette: 40 minuten.

Onze excursietips
1.  Reuzenschildpadden voeren en de mooiste strandfoto's maken 

bij Anse Source d'Argent.
2. Vallée de Mai Natuurreservaat op Praslin.
3. Cocktails drinken op het strand van Grande Anse.
4. Snorkelen of duiken bij Silhouette Island.
5. Rumproeven bij Takamaka.

Praktische info over de 
Seychellen   
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De historische stad Split, gelegen in de 
Dalmatische streek, is in een rap tempo 
uitgegroeid tot de tweede stad van Kroatië. 
Een stad van wereldformaat is het echter 
niet; het telt nauwelijks 220.000 inwoners. 

Een rustiek, groot dorp zou Split meer 
recht doen. Heerlijk om een middagje te 
dwalen door de vele steegjes, de pleinen 
te bezoeken of te genieten van een ijsje 
op een van de vele terrasjes. Ook aan het 

strand vertoeven kan gewoon in de stad. 
Met een minuut of tien lopen kom je op 
het populaire strand Bačvice, een van 
de weinige Kroatische zandstranden. Dit 
strand is heel geschikt voor gezinnen, want 

De havenstad Split vormt het Kroatische wervelpunt, gelegen en omringd door een scala aan bezienswaar-

digheden. Split ligt ideaal voor verschillende uitstapjes, al raak je in het stadje zelf ook niet uitgekeken. Het 

eeuwenoude centrum van Split, waar het indrukwekkende Diocletianus paleis de binnenstad domineert, staat 

sinds 1979 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het paleis is een van de best bewaarde Romeinse villa’s ter 

wereld. Geen gebrek aan cultuur, maar ook natuur domineert. In de omgeving liggen verschillende nationale 

parken en karakteristieke eilanden. Kortom: in Split ligt de wereld aan je voeten.

Tekst: Roos Jansen - Foto's: Pixabay en Roos Jansen

Split: veelzijdig, verrassend      
en ideaal gelegen 


