
Seychelské ostrovy patří mezi nejkrásnější
turistické ráje na zemi (i díky omezenému počtu

klientů, které si místní úřady pečlivě hlídají). Největší
atrakcí je bezpochyby zdejší fauna a pláže s bělostným

pískem omývané blankytně modrou vodou Indického
oceánu, lemované horami s bujnou exotickou vegetací a
poseté obřími balvany žulového původu.

Seychely leží jen 4 hodiny letu od Dubaje, mimo zónu cyklónů
a jsou vhodné k cestování téměř po celý rok. Už samotný název
v nás vyvolává představu tropického ráje. Ale ani při nejlepší
vůli si nedokážete představit krásu těchto ostrovů, které se
rozprostírají na ploše více než 400.000 čtverečních kilometrů, jen
4 stupně pod rovníkem. Skládají se ze 115 malých ostrůvků,
z nichž největší je ostrov Mahe s hlavním městem, Victorií. 
Victorie je také nejmenším hlavním městem Afriky.
Všechny ostrovy jsou vyhlášeny rezervacemi, protože se zde
nachází a žije mnoho vzácných druhů rostlin a ptáků. Na každém
ostrově můžete nalézt jiné zajímavosti, za nejkrásnější jsou
považovány čtyři ostrovy: Mahe, Praslin, Silhouette a La Dique,
které jsou tvořeny masivními žulovými kameny, které jsou pro
Seychelské ostrovy tak typické.

Jedno je jisté - na ostrovech najdete tolik exotické fauny a
flóry, jako snad nikde jinde na zemi. Seychely jsou

naprosto ideálním místem na dovolenou. Najdete zde
kilometry dlouhé pláže s bílým pískem, průzračně čisté

a tyrkysově zbarvené moře, palmové háje i vzácné
papoušky Black parrot. Pláže obklopují každý

ostrov jako obrovský náhrdelník, přerušovaný
balvany a skalisky z červeno-žlutočerné

žuly, spolehlivé poznávací znamení
zdejšího pobřeží.

Seychely

akční nabídky vybraných resortů

Info o zemi



Constance Ephélia resort & Spa  5*



cena při ubytování v Junior Suite již od 71.400,-Kč/os

cena při ubytování v Senior Suite již od 77.900,-Kč/os

cena při ubytování v Beach Villa již od 104.700,-Kč/os

Akční nabídky ubytování

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

http://www.ckpremium.cz/destinace/seychely-17/constance-ephelia-seychelles-794


Constance Lemuria resort & Spa  5*



Akční nabídky ubytování

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

cena při ubytování v Junior Suite již od 84.200,-Kč/os

cena při ubytování v Senior Suite již od 93.300,-Kč/os

cena při ubytování v Beach Villa již od 116.100,-Kč/os

http://www.ckpremium.cz/destinace/seychely-17/constance-lemuria-seychelles-241


Hilton Seychelles Labriz resort & Spa  5*



Akční nabídka

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

cena v termínu do 30.9.2021

- při ubytování v King Garden Villa již od 60.800,-Kč/os

http://www.ckpremium.cz/destinace/seychely-17/hilton-seychelles-labriz-resort-spa-862


Kempinski Seychelles Resort & Spa  5*



Akční nabídka

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

cena při ubytování v Hill View room již od 63.200,-Kč/os

cena při ubytování v Sea View room již od 67.800,-Kč/os

cena při ubytování v Sea View garden room již od 77.400,-Kč/os

http://www.ckpremium.cz/destinace/seychely-17/kempinski-seychelles-resort-786


Double Tree by Hilton Seychelles Allamanda 4*



Akční nabídka

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

cena při ubytování v King Deluxe Ocean View room se snídaní: 

53.900,-Kč/os

cena při ubytování v King Deluxe Ocean View room s polopenzí: 

63.300,-Kč/os

cena při ubytování v King Deluxe Ocean View room s plnou penzí: 

67.900,-Kč/os

http://www.ckpremium.cz/destinace/seychely-17/double-tree-by-hilton-seychelles-allamanda-resort-and-spa-875


Ukázka několika exotických 

destinací, do kterých (mimo 

jiné) pořádáme naše velice 

atraktivní propagační a 

speciální akce. I do těchto a 

mnoha dalších destinací vám 

můžeme připravit individuální 

nabídky – dle vašich představ  

a požadavků. 

a řada dalších destinací …

Seychely Keňa Mauricius Japonsko

Panama                                                                           Kostarika

Barma                 JAR

Peru                          Srí Lanka                                   Filipíny               



Těšíme se na Vás

Aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:

www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)

www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)

www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Nabídky resortů s akčními nabídkami naleznete na:

www.ckpremium/speciální nabídky

Veškeré další informace a nabídky naleznete na:

www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/exoticka-dovolena-specialni-akce-a-nabidky
http://www.ckpremium.cz/

