
1 

  

                                           Med HibiscusReiser til La Digue Island, Seychellene 

 

Den lille øya La Digue i Seychellene er vår favoritt og kanskje den vakreste av alle øyene i øygruppen Seychellene. Det er en fredelig og idyllisk øy med fine strender og spennen-
de tropisk vegetasjon. Her er en avslappet, nesten karibisk og uhøytidelig stemning. Øya har et greit utvalg av butikker og restauranter. La Digue er bare fem kilometer lang og 
tre og en halv kilometer bred. Det er her de fleste bildene fra Seychellene blir tatt. Her kan du uten vanskeligheter finne en strand helt for deg selv. Det vil være synd å reise til 
Seychellene uten å oppleve La Digue. Derfor anbefaler vi at du bor her når du er på Seychellene og du bør ha minst 4 netter. Eventuelt kan det kombineres med øyene Mahe, 
Praslin eller La Silhouette.   
 

Hvordan komme dit og hvordan du bor 

Det er ingen flyplass på La Digue, så turen dit går med båt fra Mahe, der flyet ditt lander. Naboøya Praslin har imidlertid en liten flyplass, så du kan fly med småfly cirka 15 minutter 
fra Mahe Island til Praslin Island, og videre er det kun en 10 minutters båttur til La Digue. Det er kanskje litt omstendelig å komme seg dit, for fergene går heller ikke mange ganger 
om dagen, men den ekstra tiden du bruker på å komme  til La Digue, er vel verdt det. Når La Digue åpenbarer seg fra fergedekket og du går i land i den lille havnen La Passe, så vet 
du at du har kommet til et spesielt sted. Her går øylivet i rolig tempo, solen skinner over vaiende palmer, turkisgrønt hav og hvite strender med gigantiske granittformasjoner. På 
øya finnes det kun ett stort hotell, men det vrimler av små hyggelige gjestehus og pensjonater, noen med strandbeliggenhet, men alle med kort avstand til stranden. 
 

Strendene 

La Digue skal du utforske til forts - eller enda bedre på sykkel. Det finnes smale veier som går til ulike deler av øya. De eneste andre kjøretøyene du påtreffer er andre syklister, 
fotgjengere, noen biler som frakter varer og turister til hotellene eller kanskje en av øyas 5-6 taxier. Alle gjestehus, pensjonater og hoteller har sykkelutleie, så det er bare å ta 
sykkelen fatt, pakke med litt snacks og rikelig med drikke, og utforske denne perlen. Uansett i hvilken retning du sykler, så kommer du til en strand og det finnes så mange av dem 
at du fint kan finne en strand for deg selv.  Vi nevner i fleng (og alle kan nås med sykkel): 
Anse Source d'Argent, Grand Anse, Anse Cocos, Anse Marron, Anse Severe, Anse Patates, Anse Reunion 

 

Den mest kjente av disse er Anse Source d`Argent – en av verdens mest fotograferte strender og et absolutt MUST å besøke når du er på Seychellene. Du sykler gjennom en park, 
L`Union Estate (husk å ta med kontanter til inngangs penger), du passerer en gammel plantasje, den gamle kirkegården og en innhegning med gigantiske skilpadder, før stranden 
åpenbarer seg med hvit sand og store granittformasjoner.  Her finnes boder hvor de selger frisk frukt og nypresset fruktjuice. Her kan det på enkelte tider av året bli litt trangt om 
plassen. Men da er det jo fantastisk å ha muligheten til å utforske andre og roligere strender rundt øya.  
 

Dykking og snorkling 

Fra La Digue finnes det ypperlige muligheter for å snorkle og dykke. Vi anbefaler at du booker en hel dags tur med en anerkjent arrangør. Dette kan du bestille via vår samarbeids-
partner Masons Travel når du er på La Digue. Du blir tatt med ut til revene og kan snorkle blant fargerike fiskearter og store havskilpadder. Heldagsturene inkluderer lunsj på stran-
den på en av øyene.  
 

Nid d`Aigle 

Dette er det høyeste punktet på La Digue (333 m). Det høres kanskje ikke så høyt ut, men turen opp dit til fots er ganske bratt og varm, men anbefales på det sterkeste. Veien egner 
seg ikke for å sykle. Til det er den for bratt, men sykkelen kan parkeres nede i bakken før du tar beina fatt opp til toppen. Utsikten der oppe fra er oppsiktsvekkende og du kan se ut 
til Mahe, Praslin og en rekke andre av øyene i Seychellene. Vi anbefaler denne turen tidlig på dagen før det blir for varmt, eller på ettermiddagen slik at du kan nyte solnedgangen 
der oppe. Ta med rikelig med drikke og planlegg tiden godt. Vanligvis er det en åpen restaurant på toppen, men det har den siste tiden vært avstengt. Du bør beregne å bruke et 
par timer opp til toppen, men dette beror på hvor raskt du går. 
 

Château St Cloud 

Château St Cloud, en storslått bygning som nå huser et lite hotell. Huset ble bygget på høyden av Napoleonskrigene som hovedbygningen i en vaniljeplantasje. Ruiner av slave-

kvartalet og rester etter vaniljefabrikken kan fremdeles sees.  
 

Spisesteder 

Det finnes en del restauranter, og mange av de er hotellrestauranter med avslappet atmosfære. Det er fullt mulig å spise på hotellene selv om du ikke bor der. Prøv lunsj på Restau-
rant Combava på øyas eneste 5* hotell Domaine de L`Orangerai – kanskje mest på grunn av beliggenhet og atmosfære. Dette hotellet har en hyggelig bar hvor det er fint å se på 
solnedgangen, og også en buffet restaurant, Santosha hvor du kan forhåndsbestille bord til middag. Det er ikke det rimeligste alternativet, men dersom du spanderer dette bør du 
bestille et av bordene på sandgulvet. De har ulike temaer hver kveld, for eksempel sjømatkveld, italiensk kveld, kreols, asiatisk osv. På La Digue finnes også flere take away-steder. 
Her er en oversikt over de ti beste restaurantene på La Digue 

 

Tips for reise til La Digue: Ta med lommelykt.  
 

Her kan du bo på La Digue: (Klikk på hotellnavnet for nærmere beskrivelse av hotellene):  
3* Cabanes des Anges 

3* Domaine les Rochers  

3* Le Surmer Chalets 

4*+ Le Nautique  

5* Le Domaine de L'Orangeraie 
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https://www.lonelyplanet.com/seychelles/la-digue/restaurants
http://cabanesdesanges.sc/
http://www.domainelesrochers.com/
http://www.lesurmer-seychelles.com/
http://lenautique.sc/ladigue/
http://www.orangeraie.sc/

