
 
 

ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ 
 

 

Οι Σεϋχέλλες είναι σίγουρα ένας από τους πιο όμορφους τροπικούς νησιωτικούς 

προορισμούς στον κόσμο. To σύμπλεγμα των νησιών βρίσκεται βορειοανατολικά 
της Μαδαγασκάρης στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό και αποτελείται από περίπου 115 

νησιά. Οι Σεϋχέλλες είναι γνωστές για τις γραφικές  λευκές  παραλίες, την 

οικολογική ποικιλομορφία, τα πυκνά τροπικά δάση και τον βαθύ γαλάζιο ωκεανό 
που τις περιβάλλει  & τα πολύ όμορφα ηλιοβασιλέματα - όλα αυτά συνδυάζονται 

για να κάνουν το αρχιπέλαγος παγκοσμίως γνωστό. Οι Σεϋχέλλε ς φιλοξενούν 
επίσης δύο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO : τη διάσημη Vallée de 

Mai στο Praslin, στην οποία φύεται ο σπάνιος φοίνικας Coco de Mer, και την 
Aldabra, τη μεγαλύτερη κοραλλιογενή ατόλη στον κόσμο.  

 

Πληροφορίες για το ταξίδι :  

• Διάρκεια πτήσης περίπου 08-12 ώρες (εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία 
που θα επιλέξετε και την αναμονή στον ενδιάμεσο σταθμό) 

• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  

• Δεν απαιτούνται εμβόλια   

 

Πότε να επισκεφτείτε τις Σεϋχέλλες 

Το κλίμα είναι ζεστό & υγρό τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 

περίπου μεταξύ 24-32Ο C. Η καλύτερη εποχή για να πάτε στις Σεϋχέλλες είναι γενικά μεταξύ 

Μαΐου και Οκτωβρίου, χάρη στη θαλάσσια αύρα που φυσάει αυτή την περίοδο. Όσοι επιθυμούν 

να κάνουν καταδύσεις ή κολύμβηση με αναπνευστήρα μπορεί να προτιμήσουν να πάνε τον 

Απρίλιο, τον Μάιο ή τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους χάρη στην αυξημένη υποβρύχια 

ορατότητα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Η πιο ξηρή περίοδος είναι Ιούλιο με Αύγουστο.  

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε κατά την διαμονή σας στις Σεϋχέλλες:  

- Vallée de Mai – National park in Praslin – Το υπέροχο αυτό φυσικό πάρκο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι ένα από τα δύο μόνο μέρη στον κόσμο όπου ο σπάνιος 

φοίνικας coco de mer αναπτύσσεται στη φυσική του κατάσταση. Είναι επίσης ένα 

hotspot για τα πουλιά: παρακολουθήστε τον ενδημικό βολβό των Σεϋχελλών, το 
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υπέροχο μπλε περιστέρι, τη τσούχτρα των Σεϋχελλών και τον υπό εξαφάνιση μαύρο 

παπαγάλο, από τους οποίους έχουν απομείνει από 520 έως 900 στην άγρια φύση. 

Είναι ένα πραγματικό κομμάτι της Εδέμ. 

- National Museum of History - Στεγασμένο στο ανακαινισμένο κτήριο του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου της αποικιακής εποχής της Βικτώριας (1885), αυτό το υπέροχο 

μουσείο άνοιξε στα τέλη του 2018. Αξίζει να θαυμάσετε τις εκθέσεις του μουσείου. 

Στο ισόγειο θα έχετε ένα ενημερωτικό ταξίδι για τα 300 χρόνια ιστορίας των 

Σεϋχελλών. Στον πρώτο όροφο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κρεολική 

κουλτούρα, με εκθέσεις για μουσική, ρούχα, ψάρεμα και αρχιτεκτονική. 

- Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market - Κανένα ταξίδι στη Βικτώρια δεν θα ήταν 

ολοκληρωμένο χωρίς μια περιπλάνηση στη σκεπαστή αγορά. Είναι μικρό για τα 

αφρικανικά πρότυπα, αλλά είναι ένα πολυσύχναστο, πολύχρωμο μέρος. Εκτός από 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι πάγκοι πωλούν αναμνηστικά, όπως τοπικά μπαχαρικά 

και βότανα, καθώς και τη συνηθισμένη ποικιλία από παρεό (σαρόνγκ) και πουκάμισα. 

Νωρίς το πρωί είναι η καλύτερη στιγμή για να έρθει, όταν οι ιχθυοπώλες επιδεικνύουν 

μια εκπληκτική ποικιλία θαλασσινών, από παπαγαλόψαρο μέχρι barracuda. 

- Morne Seychellois National Park - Ένα από τα κυριότερα σημεία του Mahé, το 

υπέροχο Εθνικό Πάρκο Morne Seychellois καλύπτει ένα εντυπωσιακό 20% της 

χερσαίας έκτασης του Mahé και περιέχει μια μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, από παράκτια 

δάση μαγκρόβων μέχρι την υψηλότερη κορυφή της χώρας, το Morne Seychellois (905 

μέτρα). Πνιγμένο από πυκνούς σχηματισμούς δασών, το αινιγματικό, κεντρικό τμήμα 

του πάρκου είναι σχεδόν έρημο και είναι προσβάσιμο μόνο με μονοπάτια πεζοπορίας. 

- Botanical Gardens - Οι περιποιημένοι βοτανικοί κήποι, γεμάτοι με ρυάκια και 

κελαιδίσματα πουλιών, απέχουν περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο. Τα top 

αξιοθέατα είναι οι φοίνικες coco de mer που βρίσκονται στο κεντρικό δρομάκι. 

Υπάρχει επίσης ένα άλσος με μπαχαρικά, γιγάντιες χελώνες, ένα κομμάτι τροπικού 

δάσους γεμάτο με νυχτερίδες και μια καφετέρια. 

- Cathedral of the Immaculate Conception - Αυτός ο επιβλητικός καθεδρικός ναός 

είναι αξιοσημείωτος για την κομψή πύλη και την πρόσοψη με κιονοστοιχία – ο 

εσωτερικός ναός είναι μακρύς και ευάερος με μερικά βιτρό. Το εξαιρετικό κτίριο 

αμέσως δυτικά του καθεδρικού ναού είναι το Domus – είναι η κατοικία των ιερέων και 

ένα εθνικό μνημείο. 

- Ile Cocos Marine National Park - από τα πιο δημοφιλή ορόσημα της χώρας. Το 

θαλάσσιο εθνικό πάρκο έχει έκταση 85,55 εκτάρια και αποτελείται από τις 3 μικρές 

νησίδες Ile Cocos, Ile La Fouche και Ilot Plate. Το Anse Peniche στο νησί Felicite 

εμπίπτει στα όρια του πάρκου. Το μικρό θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται 7χλμ από το La 

Digue και είναι ένα διάσημο σημείο για κολύμβηση με αναπνευστήρα. Το καθαρό 

κρυστάλλινο νερό του είναι πλούσιο σε θαλάσσια ζωή, ένα από τα πιο δημοφιλή είναι 

η υπό εξαφάνιση θαλάσσια χελώνα. 

Ιδανικές παραλίες  

- BEAU VALLON (MAHE ISLAND)  – H πιο γνωστή παραλία στο Mahe, 
κόλπος με λευκή άμμο και καθαρά νερά στη βορειοδυτική ακτή του Mahé 

προσφέρει μια πολύ ασφαλή περιοχή για κολύμπι. Πολλά ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και μπαρ ήρεμο νερά επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων όπως καταδύσεις, ψάρεμα, καγιάκ, θαλάσσιο σκι, τζετ 

σκι αλεξίπτωτο.  

- ANSE LOUIS (MAHE ISLAND)  - Βρίσκεται στη γραφική δυτική ακτή του 

Mahé στην περιοχή Anse Boileau, το Anse Louis είναι ένας υπέροχος, 
απομονωμένος κόλπος με μεγάλους σχηματισμούς βράχων. Η παραλία 

βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, ακριβώς έξω από τον κεντρικό παραλιακό 
δρόμο, και επομένως είναι εύκολο να φτάσετε, είτε με δικό σας 

αυτοκίνητο, ταξί ή τοπικά  

- GRANDE ANSE (LA DIGUE ISLAND) - μια πανέμορφη παραλία στη 
νοτιοανατολική ακτή του νησιού La Digue , στην οποία μπορείτε να 

φτάσετε σε 15 - 20 λεπτά με το ποδήλατο ανηφορίζοντας από την κύρια 
προβλήτα του νησιού. Περιτριγυρισμένη από μεγάλους βράχους γρανίτη 

και με λευκή άμμο, η παραλία  προσφέρει εξαιρετική ομορφιά.  



- PETITE ANSE (MAHE ISLAND)  - μια παρθένα καμπύλη από μαλακή και 

εκτυφλωτική λευκή άμμο σε σκόνη, που πλαισιώνεται από δύο γιγάντιους 
γκρεμούς από γρανίτη, στη δυτική ακτή του νησιού Mahe. Η παραλία, η 

οποία προσφέρει επίσης τέλειες συνθήκες για κολύμπι λόγω της ήπιας 

κλίσης της, βλέπει προς τα βόρεια, προσφέροντας μαγευτική θέα στις 
κατάφυτες κορυφές του νησιού Mahe.  

- ANSE GEORGETTE (PRASLIN ISLAND)  - η υπέροχη αυτή παραλία 
βρίσκεται στους χώρους του πολυτελούς Lemuria Resort, αν και είναι 

ανοιχτή για όλους. Θα απολαύσετε καταπληκτική κολύμβηση με 
αναπνευστήρα και απαλή άμμο σε σκόνη, πλαισιωμένη από πλούσιο 

τροπικό φύλλωμα και ογκόλιθους από γρανίτη.  

- ANSE COCOS (LA DIGUE ISLAND) – Αυτή η υπέροχη παραλία είναι 
προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία 30 λεπτών, είτε ακολουθώντας ένα 

μονοπάτι από το Grand Anse είτε προς την άλλη κατεύθυνση από το Anse 
Fourmis (που απέχουν και τα δύο περίπου 15 - 30 λεπτά με το ποδήλατο 

από την κύρια πόλη του νησιού). Το τοπίο με λευκή άμμο, γρανιτένιους 

ογκόλιθους και καθαρά νερά, χωρίς πολύ κόσμο.  

- ANSE INTENDANCE (MAHE ISLAND)  - Η εντυπωσιακά όμορφη παραλία 

στο νότιο τμήμα του νησιού Mahe προσφέρει μισό μίλι από την πιο λευκή 
άμμο που θα συναντήσετε ποτέ, με ένα καταπράσινο φόντο από φοίνικες, 

τεράστιους ογκόλιθους και πυκνούς λόφους καλυμμένους με ζούγκλα. Δεν 
υπάρχει ύφαλος, επομένως τα κύματα εδώ είναι πολύ μεγαλύτερα από τις 

περισσότερες από τις άλλες παραλίες στις Σεϋχέλλες, καθιστώντας την πιο 

κατάλληλη για σέρφινγκ παρά για κολύμπι τις περισσότερες φορές.  

- ANSE LAZIO (PRASLIN ISLAND)  – η πιο διάσημη παραλία στο Praslin, 

και δικαίως. Η εκπληκτική παραλία συχνά αναφέρεται στις δέκα κορυφαίες 
παραλίες του κόσμου. Όμορφα πλαισιωμένη από βράχους γρανίτη και στις 

δύο άκρες, αυτή η ονειρεμένη παραλία διαθέτει μια ευρεία και μεγάλη 

έκταση από απαλή λευκή άμμο που οδηγεί σε ήρεμα, τιρκουάζ και γελοία 
καθαρά νερά με απαλή κλίση,  απολύτως τέλεια για κολύμπι και 

κολύμβηση με αναπνευστήρα.  

- ANSE SOURCE D ’ARGENT (LA DIGUE ISLAND) - φημίζεται ότι είναι η 

πιο πολυφωτογραφημένη παραλία στον κόσμο. Με την απαλή λευκή άμμο, 
τα καθαρά τιρκουάζ νερά και τους τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους 

σμιλεμένους από τα στοιχεία και τον ίδιο τον χρόνο, δεν είναι δύσκολο να 

καταλάβει κανείς γιατί οι φωτογράφοι και οι κινηματογραφιστές 
εξακολουθούν να λατρεύουν να έρχονται εδώ.  Η θάλασσα είναι 

προστατευμένη από τον ύφαλο, και είναι πολύ ήρεμη και ρηχή. Πηγαίνετε 
στο Anse Source d'Argent εγκαίρως για να παρακολουθήσετε το 

ηλιοβασίλεμα - είναι απολύτως εκπληκτικό.  

Εστιατόρια που μπορείτε να απολαύσετε Κρεoλικη και όχι μόνο κουζίνα  : 

- La Grande Maison / Mahe βρίσκεται σε τροπικούς θάμνους στο La Plaine St. Andre 

& διευθύνεται από έναν από τους πιο ταλαντούχους σεφ της χώρας, την Christelle 

Verheyden. 

- Marie Antoinette / Mahe Εκτός από τη γεύση του νόστιμου φαγητού, φροντίστε να 

πείτε γεια στις γιγάντιες χελώνες Aldabra που ζουν στην πίσω αυλή. 

- Adam & Eve / Mahe κουζίνα αφρικανικού τύπου με την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα 

των ποδιών σας, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε ένα πραγματικό γαστρονομικό 

όνειρο. Με το νόστιμο σπιτικό τσάτνεϊ παρασκευάζονται πολλά διαφορετικά πιάτα, ενώ 

στο μενού υπάρχουν και πιάτα με ψάρι και κρέας. 

- Wooden House Café / Mahe το νέο αυτό εστιατόριο άνοιξε την κουζίνα του το 2021, 

στο Beau Vallon. Έκτοτε, ενθουσιάζει τους επισκέπτες του, που κάθονται κυρίως στη 

μικρή σκεπαστή βεράντα του, με ένα αρκετά πρωτότυπο μενού με προϊόντα απευθείας 

εισαγωγής από το ιταλικό Botte, και ιαπωνικές σπεσιαλιτέ πολύ καλής ποιότητας. 

- Del Place Restaurant / Mahe οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν νόστιμο 

φαγητό σε μια απίστευτη τοποθεσία, ακριβώς πάνω στον ωκεανό. Απολαύστε κρεολική 

και διεθνή κουζίνα ενώ ο ήλιος δύει μπροστά στα μάτια σας πίσω από το κοντινό νησί, 

ένα πραγματικά όμορφο θέαμα! 



- Saffron Restaurant  / Mahe Στο Banyan Tree Seychelles Resort βρίσκεται το 

υπέροχο ταϊλανδέζικο εστιατόριο Saffron. Προσφέροντας παραδοσιακή και γκουρμέ 

ταϊλανδέζικη κουζίνα, αυτό είναι ένα από τα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφτείτε στις 

Σεϋχέλλες. το Saffron έχει τώρα 10 εστιατόρια σε 7 χώρες. Αυτά τα εστιατόρια 

βρίσκονται όλα σε όμορφες και εξωτικές τοποθεσίες. 

- Café des Arts / Praslin Κερδίζει τους τουρίστες και τους ντόπιους με την ξεχωριστή 

του τοποθεσία, το μοντέρνο εσωτερικό, τα δυνατά κοκτέιλ και το νόστιμο φαγητό. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να βρείτε το εστιατόριο που λειτουργεί ως beach 

bar. Είναι μια εξαιρετική στάση μετά από μια μέρα χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα λόγω 

της χαλαρής του ατμόσφαιρας. Καθώς ο ήλιος αρχίζει να δύει, θα διαπιστώσετε ότι το 

χαλαρό beach bar μετατρέπεται σε ένα κομψό και κομψό εστιατόριο. 

- Bonbon Plume / Praslin Μια άλλη εντυπωσιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, στην 

παραλία Anse Lazio, είναι το Bonbon Plume. Η υπαίθρια δομή του που αποτελείται από 

φυσικά υλικά σημαίνει ότι μπορείτε να κρατάτε τα πόδια σας στην άμμο καθώς 

γευματίζετε με υπέροχα πιάτα κρεόλ. Ανοικτό μόνο για μεσημεριανό γεύμα.  

- Les Rochers / Praslin Σερβίροντας φρέσκα θαλασσινά και τοπικά πιάτα, θα 

εντυπωσιαστείτε αμέσως από την ποιότητα και τη γεύση. Το εστιατόριο χτίστηκε με 

βράχους και αχυρένιες στέγες για να αναβιώσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των 

Σεϋχελλών. 

Μπαρ που μπορείτε να απολαύσετε ξεχωριστά cocktails 

- Kafe Kreol Anse Royale, Mahe 

- Kokoye Baie Lazare, Mahe 

- Danzil Lounge Baie St Anne, Praslin 

- 5 Spices Restaurant Baie Lazare, Mahe (Bar / Restaurant / Café) 

- Beach Shak Beau Vallon 

- Bar Ocean View Glacis  

- Broadwalk Bar Eden Island Marina House  

Ντύσιμο  

Όταν αποφασίζετε τι να φορέσετε στις Σεϋχέλλες, ο βασικός κανόνας είναι τα χαλαρά casual 

ρούχα. Η θερμοκρασία δεν πέφτει πολύ τη νύχτα, οπότε πάρτε τα πιο ελαφριά ρούχα σας. 

Δοκιμάστε φυσικά υφάσματα που αναπνέουν , όπως μετάξι, λινό ή βαμβάκι. Αποφύγετε τα 

συνθετικά υφάσματα γιατί είναι πολύ άβολα στη ζέστη. Αλλά θα χρειαστείτε κάτι για τους 

κλιματιζόμενους χώρους για να σας κρατήσει ζεστούς.  

Νόμισμα 

Το τοπικό νόμισμα στις Σεϋχέλλες είναι η ρουπία. Υπάρχουν επίσης δύο ΑΤΜ στο αεροδρόμιο 

όπου μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων αμέσως μετά την άφιξη. Οι πιστωτικές κάρτες 

είναι επίσης ευρέως αποδεκτές στις Σεϋχέλλες. Σε πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια, έχετε επίσης 

τη δυνατότητα να πληρώσετε σε ευρώ. Συνιστούμε, ωστόσο, να χρησιμοποιείτε την πιστωτική 

σας κάρτα.  

Διαφορά ώρας + 2 ώρες τον Χειμώνα / + 1 ώρα το Καλοκαίρι   

Τηλεφωνικός κωδικός  +248 – για να καλέσετε Ελλάδα πληκτρολογείτε 0030  

Ηλεκτρικό Ρεύμα 240 V / Frequency: 50 Hz / Power sockets: type G 

 

Σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι & Καλές διακοπές ! 


