
Σεϋχέλλες
115 νησιά στον παράδεισο!

Οι Σεϋχέλλες βρίσκονται στην αγκαλιά του Ινδικού, πολύ κοντά στις ακτές 
της Αφρικής. Το αρχιπέλαγος των Σεϋχελλών αποτελείται από ένα σύ-
μπλεγμα 115 νησιών, που μοιάζουν να είναι σπαρμένα σα μαργαριτάρια 
μέσα σε γαλαζοπράσινα νερά. Η εξωτική βλάστηση, το καθάριο χρώμα των 
σμαραγδένιων νερών, οι λευκές σαν πούδρα αμμουδιές και οι μεγάλοι, 
λείοι γρανιτένιοι βράχοι, συνθέτουν ένα μαγευτικό θησαυρό, έναν μικρό 
ιδιωτικό παράδεισο, όπου η πολυτέλεια και η χλιδή σας κάνουν να νοιώθε-
τε σαν VIP. Μέσα σε αυτόν το φυσικό βιότοπο – καταφύγιο, υπάρχουν πάρα 
πολλά είδη ψαριών και πουλιών, καθώς και μοναδικά είδη λουλουδιών 
και άλλων φυτών. Πανέμορφα και σπάνια είδη ζώων, όπως ο μαύρος πα-
παγάλος, ο ροζ φοινικόπτερος (γνωστό και ως ροζ φλαμίνγκο) κ.ά. ζουν 
ανενόχλητα ανάμεσα στα δέντρα μάνγκο, παπάγια, αβοκάντο και φοίνικες 
με την παράξενη ποικιλία καρύδας που ονομάζεται “coco del mar”, ενώ 
στη θάλασσα διαβιούν μεγάλες θαλάσσιες χελώνες (περίπου 130.000 

διαφορετικά είδη), ανεμώνες της θάλασσας, σπάνια είδη κοραλλιών και 
σφουγγαριών, καθώς και περίπου 900 ποικιλίες ποικιλόχρωμων τροπικών 
ψαριών, που όλα μαζί δημιουργούν ένα φανταστικό φυσικό ενυδρείο. Την 
ομορφιά αυτή του βυθού των Σεϋχελλών κατέγραψε ο Γάλλος εξερευνη-
τής Ζακ Υβ Κουστώ στην ταινία του ο “Κόσμος της Σιωπής”.

Παρθένος τόπος!
Η παρθένα ομορφιά των Σεϋχελλών θεωρείται μοναδική. Ίσως λόγω της 
δύσκολης αεροπορικής πρόσβασης, αλλά και της απόφασης των πολύ 
καλά οργανωμένων τουριστικών αρχών της χώρας να μην ανοίξουν τις 
Σεϋχέλλες στον μαζικό τουρισμό, τα νησιά αυτά του Ινδικού διατηρούν 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τουριστικών παροχών και υπηρεσιών, και από 
την πρώτη στιγμή δίνουν την αίσθηση ανέγγιχτων παραδείσων. Άλλωστε, 
τα 115 νησιά παρέμειναν μέχρι και πριν από δύο αιώνες ακατοίκητα και 



Σεϋχέλλες
8 Ημέρες / 5 Διανυκτερεύσεις
1η-2η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για Σεϋχέλλες. Άφιξη την 
επόμενη ημέρα.

3η-6η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
Ελεύθερες ημέρες για χαλάρωση, διάφορες 
δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ (κατα-

δύσεις, σνόρκελινγκ, ψάρεμα), επισκέψεις σε 
βοτανικούς κήπους με οργιώδη βλάστηση, σε 
εξωτικές ζούγκλες, σε φάρμα χελωνών και μα-
κρόβια δάση, πικ νικ στην αμμουδιά, νυκτερινά 
beach party, αλλά και εξερεύνηση των νησιών.

7η-8η Ημέρα: ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

1. Γύρος του νησιού Μάχε
Το Μάχε, που είναι και το μεγαλύτερο από τα 
νησιά, φιλοξενεί την πρωτεύουσα Βικτώρια, 
το οικονομικό και πολιτικό κέντρο ολοκλήρου 
του αρχιπελάγους. Την πόλη αυτή οι Άγγλοι την 
προίκισαν με διάφορα κτίρια, ένα από τα οποία 
είναι το ρολόι-replica του Μπιγκ Μπεν. Στο νησί 
Μάχε υπάρχουν περισσότερες από 70 παραλίες 
και φανταστικά τοπία, άριστης ποιότητας εστι-
ατόρια και πολύχρωμες αγορές που σφύζουν 
από ζωή. Η πιο αναπτυγμένη παραλία, εκεί 
όπου βρίσκονται και τα περισσότερα ξενοδοχεία 
και καταστήματα, είναι η παραλία Beau Vallon 
στα βόρεια του νησιού. Μπορείτε να χαρείτε τα 
ψώνια σας στην Βικτώρια, να επισκεφθείτε το 
μουσείο φυσικής ιστορίας, το εργοστάσιο τσα-
γιού, το εθνικό πάρκο με την οργιώδη βλάστη-
ση, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, και να 
θαυμάσετε τις υπέροχες νότιες και ανατολικές 
παραλίες του.

2. Θαλάσσια Εθνικά Πάρκα
Με βάρκα επισκεφθείτε κάποιο από τα εξαιρετι-
κής ομορφιάς θαλάσσια πάρκα με τους μαγευ-
τικούς κοραλλιογενείς υφάλους, κολυμπήσετε 
και παρατηρείστε με μάσκα τον πλούσιο βυθό 
και τα πολύχρωμα ψάρια. Ένα από τα καλύτερα 
θαλάσσια πάρκα είναι το St Anne.

3. Ημερήσια εκδρομή στα νησάκια Πραλέν και 
Λα Ντικ
Με ελικόπτερο ή με πλοίο επισκεφθείτε τα νη-
σάκια Πραλέν και Λα Ντικ και δείτε την παραλία 
Anse Lazio, το πάρκο με τους κοκοφοίνικες, 
τις τεράστιες χελώνες, τους περίφημους γρα-
νιτένιους βράχους και τις φυτείες βανίλιας και 
κανέλας. Το Πραλέν είναι το δεύτερο σε μέ-
γεθος νησί του αρχιπελάγους. Θεωρείται ένας 
επίγειος παράδεισος με κατάλευκες αμμουδιές 
και σμαραγδένιου χρώματος νερά. Εδώ βρίσκο-

νται οι διάσημες παραλίες με τους απίστευτων 
σχημάτων λείους βράχους από γρανίτη, ανάμε-
σα και κάτω από τους οποίους αναπτύσσονται 
μαγευτικές άσπρες αμμουδιές που σκιάζονται 
από κοκοφοίνικες, διαμορφώνοντας ένα ποι-
ητικής ομορφιάς τοπίο. Η Anse Lazio είναι μια 
από αυτές - κατά περιόδους έχει ψηφιστεί σαν η 
καλύτερη παραλία στον κόσμο. Άλλες εξαιρετι-
κές παραλίες είναι η Anse Volbert (Cote D’Or), 
η Anse La Blague και πολλές άλλες μοναδικές 
παραλίες. Ανακαλύψτε τη δική σας !

Δάσος με τους φοίνικες Coco de Mar
Στο εσωτερικό του Πραλέν συναντάμε το πλούσιο 
προϊστορικό τροπικό δάσος Vallee de Mai (Κοιλάδα 
του Μαΐου), στο οποίο παράγεται, μεγαλώνει και 
διαφυλάσσεται η ιδιαίτερη και μοναδική ποικιλία 
καρύδας «coco del mar», με το ιδιαίτερο σχήμα 
οπισθίων κρεολέζας γυναίκας - σύμβολο για τις Σε-
ϋχέλλες. Οι ντόπιοι χρησιμοποιούν τον χυμό της συ-
γκεκριμένης καρύδας σαν αφροδισιακό. Εκεί βρί-
σκεται και ο σπάνιος μαύρος παπαγάλος. Το δάσος 
αυτό μπορούμε να τo επισκεφθούμε με ημερήσια  
οργανωμένη εκδρομή από το ξενοδοχείο μας αλλά 
και μόνοι μας, μια και η περιήγηση μέρους του ή σε 
όλο του το μήκος γίνεται με τη βοήθεια χάρτη από 
μονοπάτι με τέλεια σήμανση.

Το Λα Ντικ είναι ένα μαγικό νησί, μισή ώρα με 
καταμαράν από το Πραλέν. Η σύνδεση αυτών 
των νησιών είναι συνεχής. Στο Λα Ντικ δεν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα και έτσι για να το 
γυρίσουμε πρέπει να νοικιάσουμε ποδήλατο 
ή βοϊδάμαξα! Εδώ ζουν οι πελώριες χελώνες 
των Σεϋχελλών παρόμοιες με αυτές των νη-
σιών Γκαλαπάγκος. Εδώ επίσης βρίσκονται οι 
διάσημες παραλίες με τους γρανιτένιους λείους 
βράχους με τα απίστευτα σχήματα - οι πιο πο-
λυφωτογραφημένες παραλίες των Σεϋχελλών, 
όπως η Anse source και η Anse Bonnet Carre.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

Εκδρομές που προτείνουμε



Le Relax Hotel & Restaurant 3*
Στην πανέμορφη παραλία Ανς Ρουαγιάλ, σε λοφάκι, τα 10 φιλόξενα δωμάτια 
του θερέτρου διαθέτουν μίνι μπαρ, καφετιέρα, πρόσβαση στο ίντερνετ και 
θέα στη θάλασσα. Προσφέρει εξωτερική πισίνα, μπαρ, εστιατόριο με ινδική 
και διεθνή κουζίνα, και η σχέση ποιότητας – τιμής είναι άριστη.

Berjaya Beau Vallon Bay Beach Resort & 
Casino 4*
Στα κρυστάλλινα νερά παραλίας Μπο Βαλλόν, βορειοδυτικά του Μάχε, δι-
αθέτει 232 δωμάτια και σουίτες με μίνι μπαρ, καφετιέρα, δορυφορική τη-
λεόραση και θέα. Προσφέρει εξωτερική πισίνα, πισίνα για παιδιά, σπα, γυ-
μναστήριο, γήπεδο τένις, αίθουσα χορού, καζίνο, μπαρ στην πισίνα και 2 
εστιατόρια.

Le Meridien Fisherman’s Cove 5*
Στην καρδιά του παραδείσου, στο νοτιότερο άκρο του Beau Vallon, το θρυλι-
κότερο ξενοδοχείο των Σεϋχελλών, γαλήνιο, ανακαινισμένο, υπερπολυτελές 
με 68 δωμάτια και σουίτες με εκπληκτική θέα. Προσφέρει εξωτερική πισίνα, 
σπα, χαμάμ, πισίνα, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, μπαρ, 2 μπαρ και 2 εστιατόρια.

Maia Luxury Resort & Spa 5*
Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού Μάχε στη θαυμάσια παραλία Ανς Λουί 
βρίσκεται το βραβευμένο και υπερπολυτελές καταφύγιο που θα σας ανανε-
ώσει με τις 30 όμορφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μπάτλερ, επίπεδη τηλεόρα-
ση και DVD. Διαθέτει σπα, γυμναστήριο, εστιατόριο και μπαρ.

Το Versus σας προτείνει



Ξενοδοχεία

Σεϋχέλλες 8 ημέρες - 5 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΤΟΜΟ  

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Le Relax Hotel 3* STD 01.04-31.10.17 BB 878€ 70€ 

Anse Soleil  
Beachcomber 3* STD 01.04-31.05.17 & 

01.07-31.10.17 BB 950€ 70€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σε διαμονή 7 νύχτες 
πληρώνετε 6 νύχτες

Berjaya Beau  
Vallon 4* STD

01.04-24.04.17 & 
01.08-25.08.17

BB
1.089€      123€ 

25.04-31.07.17 & 
26.08-31.10.17 1.005€      102€ 

Avani Seychelles Barbaron’s 4* Beach  
Access

22.04-14.07.17 & 
01.09-31.10.17 BB 1.089€ 98€ 

15.07-31.08.17 1.324€ 145€ 

Kempinski  
Resort 5* Hill V

13.04-19.04.17

BB

1.718€ 224€ 

20.04-14.07.17 
&28.08-29.09.17 1.174€ 115€ 

15.07-27.08.17 
&30.09-31.10.17 1.250€ 130€ 

Le Meridien  
Fisherman's Cove 5* SUP

08.04-30.04.17 & 
14.07-26.08.17

BB

1.791€ 229€ 

01.05-23.06.17 1.494€ 170€ 

24.06-13.07.17 & 
27.08-31.10.17 1.569€ 185€ 

Constance  
Ephelia 5* Jr Suite

01.04-15.05.17 & 
14.07-31.10.17

HB

1.806€ 241€ 

16.05-13.07.17 1.553€ 191€ 

01.08-23.08.17 1.965€ 273€ 

Maia Luxry  
Resort 5*

Ocean 
Panoramic 

Villa
01.04-31.10.17 AI 5.132€ 906€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σε διαμονή 7 νύχτες 

πληρώνετε  6 νύχτες

Berjaya Praslin 4* STD

01.04-24.04.17 & 
01.08-25.08.17

BB
1.014€ 83€ 

25.04-31.07.17 7 
26.08-31.10.17 969€ 72€ 

L’Archipel Praslin 4* SUP 01.04-31.10.17 BB 1.256€ 115€ 

Paradise Sun  
Praslin 4* SUP

01.04-09.04.17 & 
24.04-31.07.17

BB

1.612€ 233€ 

10.04-23.04 & 
24.08-31.10.17 1.847€ 233€ 

01.08-23.08.17 1.869€ 237€ 

ΒΒ=Πρωινό, ΗΒ=ημιδιατροφή, AI=All inclusive

Αναχώρηση από Κύπρο με Εmirates  + 520€ συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Qatar Airways • μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο • διαμονή όπως αναφέρεται. 
Δεν  περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου, ασφάλεια ταξιδίου 300€ το άτομο • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα


