Seychely
akční nabídka několika vybraných resortů

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 nejmenší hlavní
město 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.
Zemi jsme osobně navštívili, prohlédli jsme několik desítek resortů a spolu
s našimi seychelskými partnery jsme pro vás připravili atraktivní nabídku.

Níže naleznete akční nabídky několika resortů
kliknutím na název resortu se vám otevře konkrétní nabídka

Constance Ephélia resort & Spa 5*
Hilton Labriz Seychelles & Spa 5*
Les Lauriers Hotel & Restaurant 3*+

