
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ 
115 νησιά στον παράδεισο ! 

 
Βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Ινδικού πολύ κοντά στις ακτές της Αφρικής. Το 
αρχιπέλαγος των Σευχελλών αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 115 νησιών που μοιάζουν 
να είναι σπαρμένα σα μαργαριτάρια μέσα στα γαλαζοπρασινα νερά. Η εξωτική 
βλάστηση, το καθάριο χρώμα των σμαραγδένιων νερών, οι λευκές σα πούδρα αμμουδιές 
και οι μεγάλοι λείοι γρανιτένιοι βράχοι συνθέτουν έναν μαγευτικό θησαυρό, ένα μικρό 
ιδιωτικό παράδεισο όπου η πολυτέλεια και η χλιδή σε κάνουν να νοιώθεις VIP 
καλεσμένος. Μέσα σε αυτόν τον φυσικό  βιότοπο καταφύγιο πάρα πολλά είδη ψαριών 
και πτηνών αλλά και επιζούν μοναδικά είδη λουλουδιών και άλλων φυτών. Πανέμορφα 
και σπάνια είδη ζώων, όπως ο μαύρος παπαγάλος, ο ροζ φοινικόπτερος ( γνωστό και ως 
ροζ φλαμίνγκο) που ζουν ανενόχλητοι μέσα στα δέντρα μάνγκο, παπάγια, αβοκάντο, 
φοίνικες με την ποικιλία καρύδας «coco del mar», ενώ στη θάλασσα συναντούμε 
μεγάλες θαλάσσιες χελώνες (περίπου 130.000 διαφορετικά είδη), σπάνια είδη 
κοραλλιών και σφουγγαριών, αλλά και ανεμώνες της θάλασσας και περίπου 900 
ποικιλίες ποικιλόχρωμων τροπικών ψαριών, που συνολικά αποτελούν ένα φανταστικό 
φυσικό ενυδρείο. Την ομορφιά του βυθού τους κατέγραψε ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Υβ 
Κουστώ στην ταινία του ο « Κόσμος της Σιωπής». 
 

 

 
  



 
  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Cote d'Or 

Chalets 3* 

(Πραλέν)                                     

Bungalows & 

Apartments 
01.06-31.10  πρωινό 779 €  

Coco De Mer & 

Black Parrott 4* 

(Πραλέν)  

standard 

01.06-15.07 

πρωινό 

905 € 

Δωρεάν κοκτέιλ 

καλωσορίσματος, δωρεάν 

απογευματινό τσάι/καφές (4μμ 

έως 5μμ) 

Δωρεάν περιήγηση στη φύση 

Δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς 

στην παραλία Anse Lazio αρκετές 

φορές την εβδομάδα 

16.07-31.10 955 € 

Fisherman's 

Cove 5* 

 

( Μαχέ) 

superior room 

01.06-10.07 
 

 

πρωινό 

 

860 € 

SUPER OFFER 

Για κρατήσεις μέχρι 16/06 

11.07-31.07 885 € 

01.08-31.08 & 

14.10-31.10 
998 € 

01.09-13.10 942 € 

STORY 5* 

(Μάχε) 

 

Junior suite 

01.06-14.07 & 

26.08-13.10 

πρωινό 

980€ 

SUPER OFFER 

Για κρατήσεις μέχρι 31/05 

15.07-31.07 

 
1.020 € 

01-08-25.08 & 

14.10-31.10 
1.150 € 

Constance 

Ephelia 5* 

 

(Mαχέ) 

 

 

Jr Suite 

 

01.06-11.07   

  

 

ημιδιατροφή 

 

 

1.280 € 

Για κρατήσεις 45 μέρες πριν 

την άφιξη 12.07-31.07 & 

01.10-31.10  
1.499 € 

24.08-30.09 1.415 €  

12.07-31.10 1.665 €  

Paradise Sun 4*       

(Πραλέν) 
superior 

01.07-31.07 & 

24.08-31.10 
ημιδιατροφή 

 

1.624 € 
Honeymooner offer 
πακέτο 6 νύχτες  
 
η τιμή ισχύει για κράτηση 
45 μέρες πριν την άφιξη  
 Δώρο  2 νύχτες επιπλέον  

01.08-23.08 1.798 € 

Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια με την Qatar Airways  

❖ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και Cat-Cccs για το ξενοδοχεία του Πραλέν  

❖ Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται. 

❖ Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό.  

❖ Ασφάλεια ταξιδιού και ΦΠΑ. 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €210 περίπου. 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

• Eπιβάρυνση ναύλου 25/07-04/08 + 80 € το άτομο 

 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Full Day Vallee/Lazio from Praslin 
 
Η ολοήμερη εκδρομή είναι αφιερωμένη στο φημισμένο 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το φυσικό καταφύγιο 
Vallee-de-Mai και τη χαλάρωση σε μια από τις πιο 
γραφικές παραλίες του κόσμου, την Anse Lazio. Αυτό το 
εξαιρετικό αρχέγονο δάσος, γνωστό ως ο Κήπος της Εδέμ, 
είναι ο μοναδικός βιότοπος στο σύμπαν όπου ο φοίνικας 
Coco-de-Mer αναπτύσσεται στη φυσική του κατάσταση. 
Το Vallee-de-Mai φιλοξενεί επίσης ένα από τα σπανιότερα 
πουλιά του κόσμου, τον Μαύρο Παπαγάλο. 
Το απόγευμα είναι ελεύθερο στην παραλία  Anse Lazio, 
που ψηφίστηκε μεταξύ των 10 κορυφαίων παραλιών 
στον κόσμο 

Full day Cousin, Curieuse, St Pierre with Lunch Boat from Mahe 

 
Αυτή η εκδρομή  ξεκινά με μεταφορά στην προβλήτα Baie 
Ste Anne για τη διέλευση 2 χιλιομέτρων στις 09:00 στο 
ειδικό φυσικό καταφύγιο του νησιού Cousin. Το 
καταδρομικό μας αγκυροβολεί στα ανοικτά της ακτής και 
οι τουρίστες μεταφέρονται στο νησί με ένα εφεδρικό 
σκάφος για να αποτρέψουν την τυχαία εισαγωγή 
παρασίτων στο νησί. Ένας φύλακας αναλαμβάνει  την 
περιήγηση στο νησί την αφθονία σε χλωρίδα και τροπικά 
πουλιά. Η περιήγηση συνεχίζεται με μια διαδρομή 30 
λεπτών με σκάφος στο νησί Curieuse, όπου σερβίρεται 
ένα υπέροχο κρεολικό γεύμα στο Καταμαράν. Το νησί 
Curieuse έχει ένα μεγάλο πληθυσμό γιγαντιαίων 
χελωνών, που ζουν ελεύθερα σε όλο το νησί. Η περιήγηση 
ολοκληρώνεται με μια ώρα κολύμβησης με αναπνευστήρα 
έξω από το μικροσκοπικό νησί του Αγίου Πέτρου.  

Full day to Praslin/La Digue in Boat - with Lunch from Mahe 

 
Το Πραλέν, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Σεϋχελλών. 
Εδώ, οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν το Vallee-
de-Mai, το μόνο μέρος στη γη όπου η γιγαντιαία καρύδα 
Coco-de-Mer αναπτύσσεται στη φυσική της κατάσταση - 
μια βόλτα κατά μήκος των περιποιημένα μονοπάτια αυτού 
του αρχέγονου δάσους, ακούγοντας το κράξιμο  του 
σπάνιου Μαύρου Παπαγάλου, μεταφέρει πίσω στο χρόνο  
και εδραιώνει το θρύλο  αυτού του Μνημείου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς ότι  είναι ο αρχικός Κήπος της Εδέμ. Η 
περιήγηση περιλαμβάνει μια επίσκεψη στη διάσημη 
παραλία Anse Lazio. 
Το νησί La Digue είναι το τρίτο πιο κατοικημένο νησί των 
Σεϋχελλών. Οι επισκέπτες θα θαυμάσουν τη διαχρονική 
ατμόσφαιρα, με τις ανέσεις του 21ου αιώνα να 
συνδυάζονται ομαλά με την ηρεμία του παρελθόντος, όπου 
η ζωή ζει κυρίως με το ρυθμό των βοδιών. Η μεταφορά από 
την προβλήτα πραγματοποιείται με φορτηγό  για το 
L'Union Estate για μια περιήγηση στις γιγάντιες χελώνες 
ξηράς, στις φυτείες καρύδας  και το πρόσφατα 
ανακαινισμένο αποικιακό σπίτι  της αισθησιακής ταινίας 
"Goodbye Emmanuelle". 
Η περιήγηση στο La Digue συνεχίζεται με το «camion», ένα 
φορτηγό με ανοιχτή οροφή , σταματώντας στο Anse Source 
d'Argent, μια από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες στον 
κόσμο, επιτρέποντάς σας άφθονο χρόνο για να 
φωτογραφίσετε τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς 
βράχων γρανίτη. Αυτή η ολοήμερη περιήγηση είναι μια 
ελκυστική ευκαιρία να επισκεφθείτε τα σημαντικότερα 
σημεία και των δύο νησιών σε μια μέρα. 

                                                                                                   
  

Από Μαχέ 

 

Full Day Discovery Tour of Mahe 66 €                                 

Full Day Reef Safari 99 €                                                         

Full Day Praslin and La Digue 195 €                                      

 

Από Πραλέν 

Half Day Vallee-de-Mai 55  € 

Full Day La Digue Boat / Bike 55 € 

 

Full Day Vallee de Mai/Anse 66 € 

Full Day Cousin, Curieuse and St Pierre 145 € 

 



Half Day Vallee De Mai Tour from Praslin 
 

Αυτή η εκδρομή μισής ημέρας είναι αφιερωμένη 
αποκλειστικά στο φημισμένο φυσικό καταφύγιο Vallee-
de-Mai, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Αυτό το εξαιρετικό αρχέγονο δάσος, γνωστό ως ο Κήπος 
της Εδέμ, είναι ο μοναδικός βιότοπος στο σύμπαν όπου ο 
φοίνικας Coco-de-Mer αναπτύσσεται στη φυσική του 
κατάσταση. Το Vallee-de-Mai φιλοξενεί επίσης ένα από τα 
σπανιότερα πουλιά του κόσμου, τον Μαύρο Παπαγάλο. 

Full Day Reef Safari - Semi-Submersible + Lunch - Mahe Island 
 

Ξεκινώντας με μια μεταφορά στη μαρίνα της Βικτώριας για 
να επιβιβαστείτε στο συναρπαστικό καταμαράν μας, για 
ένα ταξίδι στη μέση του λιμανιού, όπου σταματάμε για να 
ταΐσουμε τα ψάρια και μπορούμε να εξερευνήσουμε τον 
συναρπαστικό υποβρύχιο κόσμο με κολύμβηση με 
αναπνευστήρα και κολύμπι με τα ψάρια.  Υπάρχει αρκετός 
χρόνος για τους λάτρεις της θάλασσας να εξερευνήσουν 
τους υφάλους μέσα από τα παράθυρα του ημι-υποβρύχιου 
σκάφους μας ή για όσους είναι πιο προσανατολισμένοι στη 
χαλάρωση, να κολυμπήσουν. Στο αεροσκάφος σερβίρεται 
πεντανόστιμο γεύμα σε μπουφέ που παρασκευάζεται σε 
παραδοσιακό κρεολικό στιλ. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, 
μια επίσκεψη στο νησί Moyenne ή απλά να πάρετε έναν 
υπνάκο στην παραλία ή να κολυμπήσετε στην παραλία του 
νησιού 
 

Full Day to Silhouette Island from Mahe 
 

Ζήστε μια ευχάριστη περιήγηση στα όμορφα νερά των 
Σεϋχελλών. Kαλωσόρισμα  κατά την άφιξή σας στην 
προβλήτα Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa Silhouette 
στο Μπελ Όμπρε, για να ξεκινήσετε την κρουαζιέρα προς 
το νησί Silhouette, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των 
Σεϋχελλών. 
Ο ενθουσιασμός κλιμακώνεται καθώς πατάς το πόδι σου 
στο νησί. Στη συνέχεια, θα έχετε την ευκαιρία να 
επισκεφθείτε το πρόσφατα ανακαινισμένο Μουσείο 
Dauban, όπου θα δείτε τα σπάνια αντικείμενα και έγγραφα 
που ανατρέχουν στην ιστορία των Σεϋχελλών και της 
Σιλουέτας. Μια ξενάγηση σε ένα μονοπάτι της φύσης θα 
ακολουθήσει για να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το 
αρχαίο σπίτι των πειρατών και των παλαιών φυτειών. 
Μετά την εκπαιδευτική και ιστορική αποστολή, ο οδηγός 
μας θα σας μεταφέρει για μια μικρή βόλτα στο μαυσωλείο 
της οικογένειας Dauban και το γραφικό μικρό χωριό, όπου 
θα ανακαλύψετε τον πλούσιο πολιτισμό του, τα μικρά 
γραφικά τοπικά σπίτια και το τοπίο του. Αυτό το ταξίδι δεν 
θα είναι πλήρες χωρίς να δοκιμάσετε ένα πλούσιο κρεολικό 
γεύμα που σερβίρεται από το Hilton Silhouette Labriz 
Resort. 
 
Χρόνος ελεύθερος  να απολαύσετε τις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου και να κάνετε μια βουτιά στην πανέμορφη 
πισίνα του ξενοδοχείου, χαλαρώνοντας στην παραλία ή 
ακόμα και κάνοντας κολύμβηση με αναπνευστήρα στη 
λιμνοθάλασσα, πριν μεταφερθείτε στην προβλήτα για τη 
μεταφορά σας πίσω στο Mahe.  

Nature Trail at Mahe or Praslin 
 

Εξερευνήστε τα διάφορα μονοπάτια πεζοπορίας στα νησιά 
Mahé &praslin, στην καρδιά της άγριας φύσης των 
Σεϋχελλών, προσφέροντάς σας υπέροχη θέα στη 
λιμνοθάλασσα και εντυπωσιακά πανοράματα 360°. Όλες 
οι πεζοπορίες μας επιβλέπονται από έμπειρους και 
παθιασμένους οδηγούς, οι οποίοι θα χαρούν να 
μοιραστούν μαζί σας τα θαύματα των ενδημικών φυτών 
και πουλιών των Σεϋχελλών. 
Πρόκειται για έναν άγριο και γραφικό παραλιακό περίπατο 
με θέα στα κύματα που σπάνε στους γρανιτένιους 
ογκόλιθους. Το πρώτο μέρος του μονοπατιού είναι μέσα 
από τμήματα ανοιχτών δασικών περιοχών, μικρές 
κοιλάδες ποταμών και πάνω από εκτεθειμένες, βραχώδεις 
κορυφογραμμές.  
 Η βλάστηση είναι ως επί το πλείστον ενδημική και με 
αυτόχθονα είδη, προσαρμοσμένα για να επιβιώσουν σε 
τόσο σκληρές συνθήκες. Θα δείτε ενδημικά πουλιά όπως το 
Bulbul, τα μπλε περιστέρια sunbirds. Για να φτάσετε στην 
κεντρική παραλία, πρέπει να διασχίσετε μια μικρή έξοδο 
ποταμού που αναδύεται από ένα υφάλμυρο έλος νερού. Η 
αμμώδης παραλία προσκαλεί χαλάρωση ή κολύμβηση με 
αναπνευστήρα στον ύφαλο. 
 Full Day to La Digue from Mahe or Praslin 

 

Είτε ξεκινάτε από τα νησιά Mahé είτε από τα νησιά 
Praslin, θα αναχωρήσετε με πλοίο  προς το La Digue, όπου 
θα ζήσετε μερικές από τις πιο αξέχαστες και αυθεντικές 
στιγμές διαβίωσης στο νησί. 
Το La Digue είναι δικό σας για να  το εξερευνήσετε χωρίς 
οδηγούς και με το δικό σας ρυθμό για όλη την ημέρα. 
Επιβιβαστείτε στο ποδήλατό σας για να ξεκινήσετε την 
περιπέτειά σας και αφήστε τον εαυτό σας να είναι 
ανοιχτός σε όλες τις εκπλήξεις που μπορεί να βρείτε όπως 
για τεράστια μια  χελώνα  να διακόπτει την "κυκλοφορία" 
! 
Μπορείτε να επιλέξετε να επισκεφθείτε πολλά από τα 
αξιοθέατα του νησιού, όπως το L'Union Estate, που 
φιλοξενεί το νεκροταφείο των αρχικών εποίκων του 
νησιού. Τα αξιοθέατα περιλαμβάνουν έναν παραδοσιακό 
μύλο κοπριας , γιγάντιες χελώνες γης, ένα παλιό σπίτι 
φυτείας και τη γραφική παραλία  Anse Sourse D'Argent. 
Διάσημη για τους τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους 
και τα καθαρά γαλαζοπράσινα νερά. 
 

 

  



Το Anse Takamaka είναι μια άγρια παραλία στον 
κόλπο στη νοτιοδυτική ακτή του Mahe Island, όχι 
μακριά από το Anse Intendance. Η παραλιακή 
γραμμή μήκους 500 μέτρων και πλάτους 20, 
καλύπτεται από γραφικούς σωρούς μεγάλων 
ογκόλιθων και από τις δύο πλευρές. Κοντά στην 
ακτή πλησιάζει η πλούσια τροπική ζούγκλα. Η ακτή 
είναι καλυμμένη με ψιλή χρυσή και λευκή άμμο. Δεν 
υπάρχει υποδομή. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία κοντά. 
Η παραλία είναι ερημική. Το Anse Takamaka είναι 
ιδανικό  για πικνίκ, ηλιοθεραπεία, κολύμβηση με 
αναπνευστήρα, ιστιοσανίδα, αλεξίπτωτο. 
Συνιστάται να παίρνετε φαγητό, ποτό και 
εξοπλισμό, επειδή δεν υπάρχουν καταστήματα και 
γραφεία ενοικίασης. Υπάρχει ένα κοντινό 
εστιατόριο που σερβίρει πιάτα κρεόλ. Η παραλία 
βρίσκεται υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, 
επειδή είναι ένας τόπος φωλιάσματος για 
θαλάσσιες χελώνες. 

Μάχε (Mahe) 
  
Το Μάχε, που είναι και το μεγαλύτερο από τα νησιά, 
φιλοξένει και την πρωτεύουσα με όνομα  Βικτώρια, η 
οποία και αποτελεί οικονομικό και πολιτικό κέντρο 
ολοκλήρου του αρχιπελάγους. Τη πόλη αυτή οι Αγγλοι  
την προίκησαν με διάφορα κτήρια ένα από τα οποία 
είναι  ένα ρολόι replica  του γνωστού Μπιγκ Μπεν. Η πιο 
αναπτυγμένη παραλία όπου συναθροίζονται και τα 
περισσότερα ξενοδοχεία και μαγαζιά είναι η παραλία 
στα βόρεια του νησιού Beau vallon Bay αλλά το νησί 
διαθέτει και πολλές άλλες πιο απόμερες αμμουδιές. 
Αξίζει τον κόπο ένας περίπατος κατά μήκος της 
ακτογραμμής από το Beau Vallon έως το Anse Major 
(περίπου 2 ώρες) αλλά και η διαδρομή από το Anse 
Takamaka (στα νοτιοδυτικά) μέχρι το Port Launay (στα 
βορειοδυτικά). 
 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
 
Το Anse Intendance είναι μια από τις ομορφότερες 
παραλίες των Σεϋχελλών, που βρίσκεται στον κόλπο 
στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού Mahe. Το Anse 
Intendance καλύπτεται με λεπτή λευκή άμμο. Κοντά 
στη γραμμή της παραλίας με πλάτος περίπου 20 μέτρα 
αναπτύσσονται τροπικά αλσύλλια. Η παραλία έχει 
μήκος 700μ. Το Anse Intendance ανήκει στο μοντέρνο 
ξενοδοχείο Banyan Tree Seychelles. Εδώ προτιμούν  να 
χαλαρώνουν οι λάτρεις της άγριας ζωής και οι σέρφερ..  
 
Το Beau Vallon είναι μια παραλία που βρίσκεται στον 
ίδιο κόλπο στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού Mahe 
του αρχιπελάγους των Σεϋχελλών. Πυκνά τροπικά 
αλσύλλια, δίνουν μια άνετη σκιά, στον περιβάλλοντα 
χώρο της  παραλίας μήκους 2 χιλιομέτρων. Το Beau 
Vallon είναι η πιο δημοφιλής και η πιο πολυσύχναστη 
παραλία του νησιού είναι καλυμμένο με λεπτή λευκή 
άμμο ,ο πυθμένας είναι αμμώδης, χωρίς πέτρες, κελύφη 
και κοραλλιογενή συντρίμμια. Το νερό στον κόλπο είναι 
ζεστό, αρκετά ήρεμο. Υπάρχουν εστιατόρια, 
καφετέριες, πιτσαρίες, αθλητικά κλαμπ και πολλά 
ξενοδοχεία. 
 

 

 

 
  



Το Baie Lazare είναι η πιο ήσυχη και γαλήνια παραλία στο νησί Mahe, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική μεριά του 
νησιού .  Η ακτή είναι στενή και μεγάλη, διάσπαρτη με λευκή ψιλή άμμο. Η παραλία βρίσκεται στην περιοχή του 
κόλπου με το ίδιο όνομα και προστατεύεται με υφάλους από τα κύματα. Ο πυθμένας είναι ομαλός, η παραλία είναι 
ρηχή. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή και  είναι κατάλληλη  για οικογένειες με παιδιά. 
Το Anse Royale είναι μια παραλία σε έναν μεγάλο κόλπο στη νοτιοανατολική ακτή του Mahe.. H ακτή ,  μήκους 1,5 
km και πλάτους 15 m είναι καλυμμένη με ψιλή άμμο , αλλά διάσπαρτοι τεράστιοι ογκόλιθοι συσσωρεύονται, οι 
οποίοι χωρίζουν τη γραμμή της παραλίας σε πολλά τμήματα.  
Από την ακτή υπάρχει θέα σε ένα μικρό γραφικό νησί, στο οποίο οι τουρίστες πηγαίνουν κολυμπώντας. Το Anse 
Royale είναι ένα εξαιρετικό μέρος για διακοπές με παιδιά. Τα βράδια οι ντόπιοι διοργανώνουν πάρτι στην ακτή. 
Κοντά στην παραλία υπάρχουν πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια. Στα παράκτια καταστήματα μπορείτε να 
αγοράσετε ή να νοικιάσετε εξοπλισμό για κολύμβηση με αναπνευστήρα, καταδύσεις, ψάρεμα. 
Υπάρχει μια κοραλλιογενής ύφαλος κοντά στην ακτή, προστατεύοντάς την από τα ψηλά κύματα. Το Anse Royale 
είναι πολύ δημοφιλές στους κολυμβητές με αναπνευστήρα, δύτες και καταδύτες. Στα παράκτια νερά κρύβεται μια 
πλούσια θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Πολύχρωμα τροπικά ψάρια βρίσκονται ακόμη και σε ρηχά νερά. Δεν 
συνιστάται να κολυμπάτε μακριά από την ακτή, λόγω των υποβρύχιων ρευμάτων. 

ΠΡΑΛΕΝ (PRASLIN) 
Το Πραλέν,  αποτελεί τη δεύτερη νήσο του αρχιπελάγους, που εκτείνεται σε μήκος  11 χλμ. και πλάτος 4 
χλμ. με συνολική έκταση 36 τ.χλμ. περίπου. Μπορείτε να πάτε  με μια πτήση 20 ‘ περίπου με αεροσκάφος 
ή με τα ταχύπλοα cat cocos διάρκεια 1 - 1.30’ από το Μάχε, 
Θεωρείτε ένας πραγματικός παράδεισος επί γης με κατάλευκες παραλίες και νερά  με χαρακτηριστικό 
σμαραγδένιο χρώμα, Το νησί διαθέτει και τις διάσημες παραλίες με τα γρανιτικούς λείους βράχους με τα 
απίστευτα σχήματα    ανάμεσα και κάτω από τους οποίους αναπτύσσονται μαγευτικές άσπρες αμμουδιές 
που σκιάζονται από κοκοφοίνικες διαμορφώνοντας ένα ποιητικής ομορφιάς τοπίο.  

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Η Anse Lazio είναι μια από τις καλύτερες και δημοφιλέστερες παραλίες , διάσημη  σε όλο τον κόσμο. 
Χιλιάδες τουρίστες από διαφορετικές χώρες που θέλουν να δουν εκπληκτική θέα, εκπληκτικά 
ηλιοβασιλέματα έρχονται εδώ κάθε χρόνο.  
Βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή του νησιού Praslin στο ήσυχο λιμάνι του Chevalier Bay, 11 χλμ. Από τον 
κόλπο της Αγίας Άννας. Πρόκειται για μια μοναδική παραλία, η πρόσβαση στην οποία δεν είναι κλειστή 
από κοραλλιογενή ύφαλο, σε αντίθεση με άλλες παραλίες του νησιού. Το μήκος της ακτογραμμής είναι 400 
μέτρα. Η παραλία περιβάλλεται από τεράστιους βραχώδεις λίθους.,  με πυκνή τροπική βλάστηση, ανάμεσα 
σε καταπράσινους λόφους και έχει λευκή  άμμο . Το μέρος είναι δημοφιλές στους λάτρεις των καταδύσεων 
και κολύμβησης με αναπνευστήρα. 
Η Cote d’Or – Αnse Volbert είναι η μεγαλύτερη και ευρύτερη παραλία στη βόρεια ακτή του νησιού Praslin. Το 
μήκος της ακτογραμμής είναι 2 χλμ., Η ακτή είναι καλυμμένη με ψιλή λευκή άμμο και περιβάλλεται από πυκνή 
τροπική βλάστηση. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία κατά μήκος της ακτής και είναι ιδανική για κολύμπι.. Από την 
παραλία μπορείτε να κάνετε περιηγήσεις στα αξιοθέατα, εκδρομές με σκάφος και γιοτ στα κοντινά νησιά. Το 
τοπικό αξιοθέατο είναι το εθνικό πάρκο Valee De Mai. Με πολλά ασυνήθιστα είδη πανίδας και χλωρίδας που 
ζουν στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Info Tα κοχύλια και η άμμος στις εσοχές στο πάτωμα του Versus Travel  είναι από αυτήν την παραλία  ! 
 
Η Anse La Blague με ένα κοραλιογενή ύφαλο που μπορείτε  εύκολα να κολυμπήσετε και αν είστε τυχερή 
μπορεί να έχετε δίπλα σας κάποια θαλάσσια χελώνα  
 
Η Anse Georgette είναι μια απομακρυσμένη παραλία στη βορειοδυτική ακτή του νησιού Praslin. Στην ακτή 
υπάρχουν λευκή άμμος και στρογγυλοί λίθοι από γρανίτη. Η παραλία είναι μεγάλη, πλατιά και 
απομονωμένη, σχεδόν δεν υπάρχουν σύγχρονες ανέσεις. Eίναι κατάλληλη για κολύμπι, καταδύσεις και 
κολύμβηση με αναπνευστήρα.. Σε κάποια απόσταση από την παραλία υπάρχει ένα πολυτελές ξενοδοχείο 
το Constance Lemuria . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Λα Ντιγκ(La Digue) 

 
Το La Digue είναι το τρίτο πιο πυκνοκατοικημένο νησί του 
αρχιπελάγους των Σεϋχελλών. Η ατμόσφαιρα στο νησί 
είναι τόσο χαλαρή που η επίσκεψή του φαίνεται να είναι 
ένα ταξίδι στο παρελθόν. Η ακτογραμμή είναι μια σειρά 
από μαγευτικούς κόλπους - γεμάτες ειδυλλιακές παραλίες 
, με γλυπτικούς ογκόλιθους, περιτριγυρισμένους από 
λόφους από γρανίτη και πυκνή ζούγκλα  . Στο νησί δεν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα και έτσι πρέπει να νοικιάσουμε 
μια βοιδάμαξα για να το γυρίσουμε ή ποδήλατο.  Στο νησί 
θα δείτε  τις γνωστές τεράστιες χελώνες των Σεϋχελλών 
αλλά και τις διάσημες παραλίες με τα γρανιτικούς λείους 
βράχους με τα απίστευτα σχήματα. Δρομάκια μέσα σε 
έντονη βλάστηση θα σας οδηγήσουν σε ονειρεμένες 
διαδρομές μέσα στο νησί.  Εδώ ζουν και οι διάσημε 
πελώριες χελώνες παρόμοιες με αυτές των Γκαλαπαγκος.  
 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
Στο νησί αυτό βρίσκονται και οι πιο 
πολύφωτογραφισμένες παραλίες των Σεϋχελλών 
 
Anse Source D’ Argent  
Στην ακτή υπάρχουν χλωμή ροζ άμμος και γρανίτης, 
κα΄θως και  ψηλοί φοίνικες. Το νερό είναι καθαρό και 
ήρεμο, απόχρωση τιρκουάζ. Η παραλία είναι ρηχή και  
ασφαλής για παιδιά. Η παραλία χωρίζεται από τον 
ωκεανό από έναν ύφαλο, οπότε δεν υπάρχουν ψηλά 
κύματα. Το νερό φιλοξενεί χιλιάδες είδη ψαριών, 
χελωνών, ψαριών και καρχαριών φαλαινών. Το θέρετρο 
είναι κατάλληλο για κολύμβηση με αναπνευστήρα, 
καταδύσεις και ψάρεμα. Οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν τη γραφική θέα στα κοντινά νησιά και να 
επισκεφθούν το μουσείο και το πάρκο. 
 
Grand Anse – μια από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο 
. Η ακτή είναι μεγάλη καλυμμένη με λευκή ψιλή άμμο.. 
Υπάρχουν μεγάλα κύματα και εκπληκτική θέα.  
Είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού, που 
περιβάλλεται από ψηλούς βράχους από γρανίτη. Συχνά 
έχει ψηλά κύματα και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 

 

AΛΛΑ ΝΗΣΙΑ 
Saint Anne  
Aυτός ο παρθένος παράδεισος είναι το όνειρο ενός εραστή 
της φύσης και ένα τέλειο καταφύγιο αν αναζητάτε 
ιδιωτικότητα και πολυτέλεια! Μόλις 10 λεπτά από το 
Mahe, το νησί κυριαρχείται από ένα μεγάλο βουνό που 
περιβάλλεται από πλούσια τροπική βλάστηση και 
αποτελεί την ιδανική βάση για να επισκεφθείτε τα νησιά 
Praslin και Denis. Το νησί της Αγίας Άννας περιβάλλεται 
από ένα Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο, το οποίο στεγάζει 
περισσότερα από 150 είδη θαλάσσιας ζωής! Το πάρκο 
είναι ιδανικό αν θέλετε να φορέσετε μερικά πτερύγια και 
να εξερευνήσετε τη μαγεία κάτω από τα καταγάλανα 
νερά! 
 

Silhouette 
Ένα νησί του θρύλου, μύθος και τροπική ομορφιά 
Είναι το 3o κατά μέγεθος σε σειρά νησί  και μπορείτε 
να το επισκεφτείτε με ελικόπτερο. πτήση 15 λεπτά ή 
με φέρυ 45-‘ από  την αποβάθρα  Bel Ombre Jetty στο 
το Μάχε. 
Στο εσωτερικό του νησιού υπάρχει  ένα εθνικό 
πάρκο, με μερικές από τις πλουσιότερες 
βιοποικιλότητα σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό 
σύμφωνα με τους οικολόγους. Εκατοντάδες 
ενδημικά πουλιά, ερπετά και φυτά αποκαλούν το 
νησί σπίτι. Σε έναν από τους σταθμούς 
αναπαραγωγής του νησιού, δύο είδη χελώνας που 
κάποτε θεωρούνταν εξαφανισμένα ανακαλύφθηκαν 
εκ νέου το 1995.  
Το νησί δεν διαθέτει δρόμους ή αυτοκίνητα, με λίγα 
μόνο μονοπάτια και ηλεκτρικά αυτοκινητάκια  που 
ανήκουν στο Hilton Seychelles Labriz Resort and Spa. 
Το νησί κυριολεκτικά περιτριγυρίζεται από φυσικά 
σύνορα κοραλλιών και είναι το ιδανικότερος για 
όσους αγαπούν τη φύση. το τρέκινγκ  , το περπάτημα 
και το κολύμπι . 
 
Bird Island  ,Cerf  , Chauve Souris,  Cousine,  Denis 
Island , Frégate,  North Island , Alphonse είναι τα 
αλλά μικρά μαργαριτάρια που διακρίνονται για το 
φυσικό τους περιβάλλον και έχουν παραμείνει 
ανέπαφα ως δια μαγείας. Tα περισσότερα νησάκια 
είναι ιδιωτικά και διαθέτουν μόνο ένα πολυτελές 
κατάλυμα . 
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