
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σεϋχέλλες βρίσκονται στην αγκαλιά του 

Ινδικού, πολύ κοντά στις ακτές της 

Αφρικής. Το αρχιπέλαγος των Σεϋχελλών 

αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 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 

νοιώθετε σαν VIP. 

Μέσα σε αυτόν το φυσικό βιότοπο – 

καταφύγιο, υπάρχουν πάρα πολλά είδη 

ψαριών και πουλιών, καθώς και μοναδικά 

είδη λουλουδιών και άλλων φυτών. 

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 

ακόμα και σήμερα τα περισσότερα από 

αυτά δεν κατοικούνται. Τα πάντα εδώ είναι 

γνήσια και όχι “φτιαχτά”.  

Επιπροσθέτως, η οργιώδης βλάστηση που 

φθάνει μέχρι τις καταπράσινες εξωτικές 

παραλίες, θα σας δημιουργήσει την 

αίσθηση ότι είστε πρωταγωνιστές στο φιλμ 

“Γαλάζια λίμνη” και ότι κάπου μέσα από το 

νησί θα ακούσετε ήχους τυμπάνων των 

ιθαγενών. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

Le Relax 

Beach Resort 

3* 

superior Πρωινό 

 

01.12-23.12.18 

& 08.01-31.03.19 

899 € 79 € 

Berjaya 

Praslin 4* 
standard Πρωινό 

01.12-23.12.18 

& 08.01-31.03.19 

 

999 € 90 € 

L'Archipel 

Praslin 4* 
superior Πρωινό 

 

01.12-23.12.18 & 

07.01-31.03.19 

 

1.364 € 156 € 

Paradise Sun 

Praslin 4* 
superior Ημιδιατροφή 

01.12-19.12.18 & 

06.01-31.03.19 

 

2.208 € 324 € 

Acajou 

Beach Resort  

4* 

standard Πρωινό 
01.12-21.12.18 & 

 
1.384 € 180 € 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Turkish Airlines  

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και μεταφορά με cat 

cocos 

 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται 

 Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό 

 Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίου: €350 περίπου 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 Γεύματα στη διάρκεια των πτήσεων 

 


