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SEYCHELLE-SZIGETEK
Mindazt, amit az ember egy trópusi szigettől elvárhat, Seychelles-en megtalálja. A több mint 100 szigetből álló szigetcsoport kb. 1500 
kilométerre fekszik Afrika keleti partjaitól. A 3 fő sziget – Mahé, Praslin és La Digue – gránitsziklákon fekszik, a többiek korallzáto-
nyokon. A szigetcsoportokon több nemzeti park mutatja be Seychelles egyedülálló növény és állatvilágát. Sok látogató keresi fel a 
Bird szigetet, ahol óriás teknősök és színes madarak élnek. A Vallée de Mai Nemzeti Parkban pedig a világ legnagyobb kókuszdiója, a 
Coco de Mer látható. A szigetcsoport maga a paradicsom, fehér homokos, pálmafás, korallzátonnyal védett strandjai, buja zöld nö-
vényvilága, a kiváló közbiztonság zavartalan kikapcsolódást jelent a messziről jött turisták számára. A szállodák szolgáltatásainak 
színvonala viszont még nem éri el a „testvérsziget”, Mauritius szintjét. Érdemes kipróbálni a szigetek konyháját, hiszen a kreol és az 
afrikai konyha keverékei indiai fűszerekkel ízesítve különleges gasztronómiai élményt nyújtanak.

Közlekedés: egyénileg, Buda-
pest – Mahe – Budapest út-
vonalon az Emirates, Qatar 
Airways, Lufthansa/Condor 
légitársaságok menetrend 
szerinti repülőjárataival, át-
szállással.
Beutazási szabályok: ma-
gyar állampolgárok részére 

nem szükséges, az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 
Védőoltás: nem szükséges.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy költsége. Az aktuális repülőjegyárakról az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást.
Nászutas ajánlatainkról érdeklődjék irodáinkban!

°C °C °C óra nap

május 27 24 26 8 10

június 27 24 26 7 9

július 27 24 26 7 8

augusztus 27 24 26 7 8

szeptember 28 23 27 7 9

október 29 23 27 6 9

TENGERPART ÉS STRANDOK
Seychelle korallokból kialakult szigetei finom, fehér homokos, se-
kély vizű, pálmafákkal szegélyezett strandokkal, a természet 
érintetlenségével vonzzák az elsősorban csendes, idilli pihenésre 
vágyó turistákat. A magas hegyekkel és dús növényzettel borított 
Mahé sziget északi részén találhatóak a legnagyobb és a legnép-
szerűbb partszakaszok, éttermekkel, változatos szórakozási és 
sportolási lehetőségekkel várják az ide látogatókat. A fősziget 
délnyugati és keleti részén a partok kisebbek, csendesebbek, iga-
zi elvonulásra csábítanak.
Praslin a második legnagyobb sziget, ahol mindössze két kis han-
gulatos település, és számos gyönyörű természetvédelmi terület 
található, sziklás és homokos partszakaszok váltják egymást. A 
sziget Mahéról kb.1 óra alatt érhető el gyors komppal vagy kb. 15 
perc alatt repülővel.
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VALMER LEISURE APARTHOTEL 

Szálloda: Mahé szigetén, a fehér homokos Valmer Beach ne-
vű tengerparttól 3 perc sétára található hotel 1 és 2 hálószo-
bás apartmanokkal rendelkezik. A szállodában étterem, bár, 
úszómedence, internetsarok, ajándékbolt, gépkocsi kölcsönzési 
lehetőség áll a vendégek rendelkezésére. A szomszédos stran-
don térítés ellenében számtalan vízi sportolási lehetőség vehető 
igénybe. Az aparthotel közelében élelmiszerbolt, orvosi rendelő, 

fitneszterem, búvárközpont és a helyi autóbuszjárat megállója található.
Apartmanok: az egy hálószobás, max. 2 felnőtt és 1 (12 év alatti) 
gyermek elhelyezésére alkalmas, standard, légkondicionált, balko-
nos vagy teraszos apartmanokban tv, telefon, felszerelt konyha, für-
dőszoba, széf, hajszárító található. Felár ellenében két hálószobás, 
családi apartmanok is foglalhatóak.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió is kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
reggelivel

máj. 1. – okt. 31.

Kétágyas apartmanban 40 000

Gyermek (3-12 éves) pótágyon 16 000

Egyágyas szobában 73 000

Félpanzió felára: 10 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 4 000 Ft/gyermek (3–12 
éves)/éjszaka. Minimum 5 éjszaka foglalása esetén + 2 éjszaka in-
gyenes reggelivel.

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT AND SPA 

Szálloda:  a gyönyörű trópusi kerttel övezett négycsillagos szálloda  
kb. 13 kilométerre fekszik a sziget fővárosától Victoriától, közvetlenül 
a Barbarons tengerparton. A hotelben úszómedence, 2 étterem, bár, 
gyermekklub, kondicionáló terem, ill. térítés ellenében a wellness köz-
pont szolgáltatásai vehetők igénybe. Sportolási lehetőségek: vízi spor-
tok (snorkelling és szörf) teniszpálya, felár ellenében búvárkodás. A szál-
loda közös helyiségeiben ingyenesen fogható a vezeték nélküli internet.
Szobák: a légkondicionált, balkonos vagy teraszos szobákban 
mini-bár, tv, telefon, zuhanyozó, széf, tea- és kávéfőző találha-
tó. A szobákban 2 felnőtt és 1 gyermek helyezhető el. Felár elle-
nében tengerre néző szobák foglalhatóak.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió igényelhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – júl. 15.,

szept. 1. – okt. 31.
júl. 16. – aug. 31.

Kétágyas szobában 53 000 65 000

Felnőtt pótágyon 31 000 31 000

Gyermek (3-11 éves) pótágyon 7 000 7 000

Egyágyas szobában 96 000 119 000

Tengerre néző szoba felára: 19 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára: 18 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 9 000 Ft/gyermek (3–11 éves)/éjszaka. 

Minimum 3 éjszaka foglalása esetén + 1 éjszaka ingyenes reggelivel.
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HOTEL CONSTANCE LÉMURIA RESORT  deluxe

Szálloda: az ötcsillagos hotel a sziget észak-nyugati részén, az An-
se Kerlan finom fehér homokos tengerpartján épült. A buja zöld, 
trópusi kert által övezett szállodát és mind a 88 lakosztályát ter-
mészetes anyagokból (kő és fa) építették. A hotelben úszómedence, 
golf-klub, szépség- és egészségközpont, fodrászat, három étterem, 
négy bár, üzletek, könyvtár és gyermek-klub található. Ingyenes 
sportolási lehetőségek: szauna, jacuzzi, fitneszterem, két teniszpá-
lya, snorkeling, vitorlázás, kajak, windsurf. Térítés ellenében masz-
százs, mélytengeri horgászat, búvárkodás, golf és kerékpárkölcsön-
zés vehető igénybe.
Szobák: a légkondicionált, teraszos, fürdőszobás junior suite típusú 
lakosztályokban tv, telefon, hajszárító, minibár, CD-lejátszó található. 
Ellátás: büféreggeli. Félpanzió felár ellenében kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–16.,

júl. 14. – szept. 30.
jún. 15. – júl. 13. okt. 1–31.

Kétágyas junior suite-ben 125 000 105 000 146 000

Gyermek (3-11 éves) pótágyon 31 000 31 000 31 000

Egyágyas szobában 207 000 166 000 248 000

Félpanzió felára: 24 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 12 000 Ft/gyermek (3–11 éves)/éjszaka.


