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INFO UTIL – SEYCHELLES

Acte necesare: Cetatenii romani nu au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Republicii Seychelles pentru o perioada de 90 de 

zile.

Nume: Republica Seychelles

Capitala: Victoria

Asezare: Stat insular situat in Oceanul Indian, la est de Africa si la nord - est de Madagascar

Moneda: Rupia - SCR

Fus orar: UTC +4

MOTIVE PENTRU A VIZITA SEYCHELLES:

1. Peisaje exotice: Insula Mahe, Ile du Nord, La Digue, Parcul National Vallee de Mai, Insula Denis

2. O mare diversitate de resorturi

3. Sporturi nautice: inot, surfing, ski nautic si parapanta, snorkeling si scufundari, pescuit

4. Rezervatii naturale: Aldabra si Vallee de Mai

5. Muzeul de istorie naturala: palmierul Coco de Mer, giganticeoe testoase Aldabra, enigmaticul copac Meduza, muscarul cenusiu

IDEI pentru itinerarii in Seychelles:

Petrece cateva zile pe insoritele plaje din Seychelles

Incerca o multitudine de sporturi acvatice

Sarbatoreste-ti luna de miere in Seychelles

Viziteaza capitala arhipelagului, Victoria

Rezerva-ti o zi pentru explorarea insulei La Digue printr-un tur cu bicicleta

Nu rata plajele din La Digue

Include o vizita la Aldabra

Fa snorkeling in zona insulei Maho

Aventureaza-te pe traseele Parcului National Morne

Viziteaza Insula Praslin

Exploreaza Parcul National Valee de Mai- paradisul cocotierilor

Bucura-te de specialitatile bucatariei locale in satul La Passe

Incearca pescuitul oceanic, scubadiving si snorkeling pe Insula Denis

Admira padurile luxuriante si panorama incredibila a intregului arhipelag de pe varful muntelui Morne Saeychellois.

Arhipelagul Seychelles are peste 115 insule, scaldate de apele calde si limpezi ale Oceanului Indian. Cele mai cunoscute si mai

accesibile sunt insulele: Mahe, La Digue, Praslin, Silhouette, Bird, Fregate, Desroches. De la insulele granitice din nord, cu peisaje

salbatice si inaltimi muntoase, de pana la 1000 m altitudine, care formeaza tarmuri dantelate, si pana la recifele de corali cu plaje

virgine si insulele cu nisip fin din sud, unde palmierii se unduiesc peste lagunele cristaline, privelistile minunate iti taie respiratia
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si te poti desfata intr-o atmosfera tropicala de o frumusete de exceptie, care te va seduce si destinde. 

Seychelles este un adevarat muzeu de istorie naturala si un sanctuar pentru unele dintre cele mai rare specii de plante si animale de

pe glob. Aici este unicul loc din lume unde vei gasi fabuloasa Coco-de-mer, care este si simbolul acestei tari, fructul cu cele mai

mari  seminte  de pe  pamant,  fruct  denumit  si  nuca  dragostei  datorita  formei  sale  sugestive.  Numai  aici  poti  vedea  Copacul

Molusca, o specie foarte rara, cu numai opt exemplare supravietuitoare. In Seychelles vei intalni, de asemenea, mari colonii de

pasari de mare, pasari cantatoare, dar si muscarul cenusiu, specie unica in lume. 

Indiferent  de insula pe care alegi  sa-ti  petreci  vacanta si  indiferent de activitatile  pentru care vei  opta,  Seychelles  ramane o

destinatie incantatoare, unde vei trai experiente memorabile.

CAND MERGEM IN SEYCHELLES: Climatul tropical al insulelor Seychelles face ca pe tot parcursul anului vremea sa fie

ideala pentru petrecerea vacantelor. Localizate la sud de Ecuator, in vestul Oceanului Indian, clima este tropicala, cu o vreme

calduroasa si o umiditate crescuta. Din  mai pana in octombrie este perioada cea mai uscata, precipitatiile fiind foarte rare. In

Seychelles temperatura se mentine constant intre intervalul 24-32°C, dar din noiembrie si pe parcursul lunilor de iarna, pana in

martie probabilitatea aparitiei precipitatiilor si chiar a cicloanelor creste considerabil.

1. INSULA LA DIGUE

In general Seychelles este o destinatie ce poate fi vizitata in tot timpul anului cel putin in privinta temperaturilor. Ploi scurte pot 

aparea in orice luna din an. Pentru diving cele mai prielnice perioade sunt lunile: martie - mai si septembrie - noiembrie. Pentru 

pescuit cea mai buna perioada este din octombrie si pana in aprilie; in tot timpul anului pentru snorkelling si croaziere cu 

ambarcatiuni cu panze, iar pentru surfing si windsurfing din luna mai si pana in luna septembrie.

Daca sunteti in cautarea unei atmosfere relaxante, a unei locatii cu plaje frumoase si doar o atingere a vietii locale, La Digue se 

potriveste perfect cerintelor. Cea mai mica dintre cele trei mari insule locuite, La Digue are o populatie mica de doar 2.000 de 

locuitori. Cu nici un aeroport, si doar o mana de vehicule rutiere, acesta este un loc extrem de linistit, cu unele dintre cele mai 

iconice plaje din Seychelles.

Este posibil sa vizitati La Digue in timul unei calatorii de o zi de la Mahe sau Praslin, dar pentru a va bucura cu adevarat de
atmosfera si pentru a explora trebuie neaparat sa stati mai multe zile. Toti vizitatorii insulei La Digue vor ateriza in satul La Pasee,
pe coasta de est a insulei, de unde se vor putea bucura de privelisti  magnifice din spatele apei catre Praslin. Localitatea este
raspandita in mod rezonabil, fiind la o distanta de zece minute de mers cu bicicleta de la un loc la altul, desi este in sat foarte mare.
Desi plajele orasului au vedere minunata la Praslin, ele nu sunt in niciun caz cele mai spectaculoase si nici cele mai bune pentru
inotul pe insula.

Cea mai apropiata plaja de inot se afla in nord, peste deal si deasupra cimitirului la Anse Severe, iar Anse Patates, un pic mai
departe, este o alegere excelenta pentru inot si snorkelling. Mai departe de-a lungul coastei de est plajele devin mai dese – cu
siguranta mai izolate, dar cu valuri mai dese si pentru a ajunge la cea mai sudica parte a drumului de coasta se necesita o conditie
fizica buna, deoarece exista mai multe urcusuri abrupte. La sud de oras, in cadrul terenului L’Union Estate, se afla Anse Source
D’Argent, cea mai faimoasa plaja din Seychelles.

Plajele din La Digue nu trebuie ratate. Nu este o surpriza ca ei castiga frecvent premii ca fiind printre cele mai frumoase de pe
planeta si reusesc intotdeauna sa impresioneze. Indiferent daca preferati arcurile lungi de nisip alb la sud sau frumosul Anse
Source D’Argent, care este inconjurat de bolovani de granit masiv, aceste plaje va vor taia respiratia.

In mod surpinzator, in ciuda frumusetii lor de neegalat, acestea nu sunt cele mai bune plaje de inot pe care Seychelles sau La
Digue le au de oferit. Plajele de pe coasta de vest a orasului La Pasee si La Reunion, in apropiere de oras, si inconicul Anse Source
D’argent au ape foarte putin adanci, in timp ce Grande & Petite Anse si frumosul Anse Cocos de pe partea sudica au valuri mari
de- a lungul Oceanului Indian, inotatul fiind foarte periculos. Anse Cocos beneficiaza de o laguna naturala formata din roci de
granit care ofera ape calme pentru a inota. Dupa Anse Patates coasta de est este salbatica si frumoasa, dar nu este ideala pentru
inot.

Unele din plajele din sud-estul si sud – vestul indepartat necesita un pic de urcare pe cai ascunse, iar una sau doua sunt atat de
indepartate incat pot fi atinse doar cu ajutorul unui ghid. Oricat de aventuros va simtiti, este intelept sa urmati sfatul localnicilor
inainte de a incerca sa-I gasesti – nu este obisnuit ca turistii sa se piarda zile intregi in mijlocul dealurilor de jungla.

Principalul aeroport al arhipeleagului este Seychelles International (SEZ) situat pe insula Mahe, la 11 km departare de capitala
Victoria. Accesul de la aeroport in capitala se poate face cu ajutorul autobuzelor si a taxiurilor, care au statie chiar la iesirea din
aeroport. Aeroportul dispune de un terminal pentru zboruri internationale si unul pentru zboruri interne. Cel din urma este destinat
turistilor care doresc ca ajunga in resorturile turistice din insule.



De pe Insula Mahe se poate ajunge pe Insula La Digue cu ferryboat ul in aproximativ 1 ora si 30 de minute, la tarife incepand
de la 68 euro/ persoana / sens.

2. INSULA MAHE

In general Seychelles este o destinatie ce poate fi vizitata in tot timpul anului cel putin in privinta temperaturilor. Ploi scurte pot 

aparea in orice luna din an. Pentru diving cele mai prielnice perioade sunt lunile: martie - mai si septembrie - noiembrie. Pentru 

pescuit cea mai buna perioada este din octombrie si pana in aprilie; in tot timpul anului pentru snorkelling si croaziere cu 

ambarcatiuni cu panze, iar pentru surfing si windsurfing din luna mai si pana in luna septembrie.

Mahe este cea mai mare si cea mai populata insula din Seychelles, care gazduieste aproximativ 90 % din cetatenii natiunii, dar 

cu majoritatea locuitorilor din si in jurul capitalei Victoria, in nord – estul insulei, este usor sa fugiti si gasiti propria experienta 

Robinson Crusoe.

Bucuria lui Mahe este varietatea pe care o ofera insula: mai multe plimbari pe plaja decat ati putea face intr-o vacanta de doua 

saptamani, dar si cascade, jungle, plimbari montane si puncte uimitoare, cu o intreaga serie de activitati de la alpinism la kayaking 

si scufundari. Plajele sunt minunate si multe sunt la egalitate cu cele gasite pe Praslin si la Digue, dar daca va place sa va 

amestecati pauza la plaja cu explorarea si aventura, Mahe este un colt de paradis.

Insula este impartita in est si vest de Parcul National Morne Seychellois,  o zona montana cu varfuri de pana la 905 de metri,
acoperite cu paduri tropicale groase. Majoritatea oamenilor traiesc pe coasta de est, in special intre aeroport si capitala Victoria.
Orasul Victoria poate fi vizitat intr-o excursie de o zi minunata, cu o gradina botanica, cu piete si diverse atractii, insa majoritatea
vizitatorilor vor ezita aceasta zona, optand pentru o locatie mai indepartata pe malul marii.

De la Victoria, un drum trece peste dealuri spre vest, purtand calatorii pana la statiunea de pe plaja Beau Vallon, un golf urias, cu
adancime calma si superba, ideal pentru familii si o serie de statiuni si cazare in regim self-catering la preturi rezonabile. De la
Beau Vallon, drumul care se indreapta spre nord catre Glacis (un sat mic langa punctul de nord al insulei) trece printr-o serie de
plaje mici, dar frumoase, cu privelisti minunate spre insula Silhouette adesea pustie. La vest de Beau Vallon este posibila excursia
la superbul Anse Major.

Imediat la sud de aeroport, apele sunt superficiale si exista putine plaje pentru care merita sa va opriti pana cand ajungeti la Anse
Royal. De la Anse Royal, la sud-est, pana la Anse Louis, in sud-vest este o zona de  o frumusete naturala remarcabila, cu
drumuri de coasta excelente, golfuri ascunse si plaje minunate de descoprit. In timp ce Anse Royal este un oras mijlociu cu o
scoala, magazine, piata si restaurantul ciudat, restul coastei sudice este alcatuit din asezari mici, intercalate cu paduri si drumuri de
coasta, precum si unele dintre cele mai spectaculoase plaje din insula – Anse Soleil, Intendance si Takamaka.

Pe masura ce va indreptati spre nord de Anse Louis, urmatoarele golfuri sunt mai putin interesante - Anse Bouileau este un golf
larg si expansiv, cu un numar de localuri cu mancare, dar fara factorul wow, in timp ce Grande Anse este prea dur pentru a inota -
desi destul de bun pentru surfing.

Plajele lui Mahe nu sunt la fel de bine cunoscute ca si cele de pe Praslin sau La Digue, insa insula are o multitudine de  privelisti
frumoase, golfuri murale sau locuri minunate de inot.

Principalul aeroport al arhipeleagului este Seychelles International (SEZ) situat pe insula Mahe, la 11 km departare de capitala
Victoria. Accesul de la aeroport in capitala se poate face cu ajutorul autobuzelor si a taxiurilor, care au statie chiar la iesirea din
aeroport. Aeroportul dispune de un terminal pentru zboruri internationale si unul pentru zboruri interne. Cel din urma este destinat
turistilor care doresc ca ajunga in resorturile turistice din insule.

3. INSULA PRASLIN

In general Seychelles este o destinatie ce poate fi vizitata in tot timpul anului cel putin in privinta temperaturilor. Ploi scurte pot 

aparea in orice luna din an. Pentru diving cele mai prielnice perioade sunt lunile: martie - mai si septembrie - noiembrie. Pentru 

pescuit cea mai buna perioada este din octombrie si pana in aprilie; in tot timpul anului pentru snorkelling si croaziere cu 

ambarcatiuni cu panze, iar pentru surfing si windsurfing din luna mai si pana in luna septembrie.

Cu plaje cu nisip alb uimitor si paduri tropicale luxuriante acoperind dealurile, Praslin este o placere. Este linistit, intins si 

mult mai putin dezvoltat decat Mahe invecinat, dar suficient de mare pentru a fi explorat.

Plajele de pe Praslin ies in evidenta, numeroase nume precum Anse Lazio si Anse Geogette gasindu-se frecvent in lista primelor
zece cele mai bune plaje si destinatii din intreaga lume si cu motiv bun. Cote D'Or este o alta remiza extraordinara. Dar Praslin
este, de asemenea, singura insula unde va puteti bucura de o runda de golf cu 18 gauri pe un curs  sau puteti sa descoperiti
uimitorul Coco De Mer, o planta exotica care duce la credinta ca Seychelles a fost adevarata Gradina a Edenului.



Este o baza excelenta pentru excursii de o zi in insulele vecine; unde puteti vizita pasarile uimitoare pe insula Cousine, puteti
explora dealurile si mangrovele si puteti sa intalniti testoase uriase in salbaticie de pe Curieuse sau puteti sa mergeti sa inotati
sau sa faceti scufundari in jurul orasului St Pierre sau in oricare dintre siturile fantastice de scufundari din jurul insulei.

Insula are trei asezari principale - Baie St Anne, Grande Anse pe coasta sudica si Anse Volbert / Cote D'Or pe coasta de nord.
Nici unul dintre acestea nu este mult mai mare decat un sat, dar sunt locuri la indemana pentru a manca sau pentru a face stocuri la
consumabilele din supermarketuri. In afara de aceste orase principale, insula este putin locuita, dand sentimentul de a fi pe insula
pustie.
Plajele din jurul insulei sunt formate din nisip alb si mari turcoaz, fiind o imagine de vis. Acestea fiind spuse,  plajele de pe coasta
de sud sunt extrem de superficiale, facand inotul in Grande Anse mai putin placut decat in Cote D'Or.

Daca sunteti in cautarea de vizitare a obiectivelor turistice, Praslin ar putea sa nu fie locul potrivit pentru dvs. - totusi, pentru
multi, aceasta este o mare parte din farmecul sau. Plajele de aici sunt atat de minunate incat nu veti dori sa plecari si sa va
deplasati pana la urmatoarea destinatie, dar daca aveti noroc: cel mai probabil veti ajunge pe o alta plaja la fel de frumoasa.

La fel ca Mahe invecinat, autobuzele de pe Praslin merg peste tot si sunt o modalitate foarte ieftina de a ajunge in imprejurimi.

Principalul aeroport al arhipeleagului este Seychelles International (SEZ) situat pe insula Mahe, la 11 km departare de capitala
Victoria. Accesul de la aeroport in capitala se poate face cu ajutorul autobuzelor si a taxiurilor, care au statie chiar la iesirea din
aeroport. Aeroportul dispune de un terminal pentru zboruri internationale si unul pentru zboruri interne. Cel din urma este destinat
turistilor care doresc ca ajunga in resorturile turistice din insule.

De pe Insula Mahe se  poate  ajunge pe Insula  Praslin  cu ferryboat  ul in  aproximativ 1 ora,  la  tarife  incepand de  la 54
euro/persoana/sens sau exista zboruri direct de pe Insula Mahe pe Insula Praslin operat de catre Air Seychelles, cu o durata
de 20 de minute si tarife pornind de la 72 euro/persoana/sens.

4. INSULA SILHOUETTE - Douazeci de kilometri la nord-vest de Mahé, cea mai cunoscuta insula a insulei Seychelles, se afla 

insula Silhouette, cea mai mare a treia insula granitica a arhipelagului.

Insula Silhouette gazduieste Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, un complex de cinci stele,  precum si copaci  tamaie,
testoase uriase de 125 de ani si o abundenta de alte plante si animale rare.  Insula a fost un parc national marin din 1987. Peste
92% din insula a fost desemnata zona protejata.

Plajele cu nisip alb ale insulei se intind intr-un interior montan. Cel mai inalt varf al lui Silhouette este Muntele Dauban, care se
ridica la 740 de metri deasupra unei paduri virgine, umplute cu lemn de esenta tare, orhidee exotice si plante carnivore. Muntele a
fost numit pentru familia Dauban, care a detinut Silhouette pana in anii 1960. in 1982, insa, insula s-a reintors sub controlul
guvernului din Seychelles.

Singura asezare a lui Silhouette este satul La Passe, pe coasta de vest a insulei. Insula are trasee bine intretinute,  permitand
vizitatorilor sa exploreze plaje si o parte din padurile tropicale.

Statiunea exclusivista North Island se afla la nord de Silhouette. Insula de Nord este o evadare populara pentru celebritati,
inclusiv Ducele si Ducesa din Cambridge care au ales aceasta destinatie pentru luna de miere.

Cele mai  multe dintre atractiile de pe Insula Silhouette sunt naturale. Silhouette gazduieste una dintre cele doua paduri
tropicale din Seychelles, administrata de Societatea de Conservare a insulei. Silueta gazduieste multe specii de plante si animale
endemice care sunt protejate de legile tarii. Alte specii de plante importate cresc si in acest paradis tropical, cum ar fi copaci de
cafea, vanilie, limes, portocale amare, papaya, copaci de mango si banane mici.

Insula Silhouette are un recif de bariere cu unele dintre cei mai sanatosi corali din Seychelles. Exista un magazin de scufundari in
La Passe care inchiriaza echipament. Stancile de granit din insula fac ca unele scufundari spectaculoase sa ajunga pana la
adancimi de 35 de metri. Sarbatoarea de noapte este in siguranta aici, deoarece apa este calda si foarte clara.

Principalele locuri de scufundari Silhouette includ:

•Lascars este un excelent loc de scufundari intermediar, cu o vizibilitate buna si un curent foarte mic. Radacinile cu raze

albastre, rechinii de culoare alba, broastele testoase, snoppersii gri si batfish abunda.

•Grand Barbe: un alt loc excelent de scufundari, in cazul in care outcroppings granit sunt supraaglomerate cu corali

colorati.

Principalul aeroport al arhipeleagului este Seychelles International (SEZ) situat pe insula Mahe, la 11 km departare de capitala
Victoria. Accesul de la aeroport in capitala se poate face cu ajutorul autobuzelor si a taxiurilor, care au statie chiar la iesirea din
aeroport. Aeroportul dispune de un terminal pentru zboruri internationale si unul pentru zboruri interne. Cel din urma este destinat
turistilor care doresc ca ajunga in resorturile turistice din insule.



De pe Insula Mahe se poate ajunge pe Insula Silhouette cu ferryboat ul  in aproximativ 1 ora,  la tarife incepand de la 35
euro/persoana/sens.

Descriere: Situate in vestul Oceanului Indian intre 4 si 10 o la sud de Ecuator sunt Insulele Seychelles. Aceasta 
destinatie unica de calatorie este renumita pentru frumusetea, linistea si diversitatea, care se deruleaza de la paduri tropicale de 
smarald pana la apele turcoaze limpezi, in care se gasesc unele dintre cele mai rare specii de flora si fauna de pe pamant. 
Setarea perfecta pentru o vacanta de vis pe o insula tropicala… plaje renumite si rafinate, formatiuni incredibile de roca, recife de 
corali uimitoare, munti pitoresti, climat cald pe tot parcursul anului si o gama larga de cazare.

Singurele insule de granit din lume, cele mai vechi insule oceanice din lume, cel mai mare atol de corali din lume si o serie
intreaga de atractii,  constituie cu siguranta cel  mai mare paradis tropical din lume. Seychelles sunt alcatuite din 115 insule
granitice si coralice, dintre care 41 constituie cele mai vechi insule de granit de pe pamant, in timp ce alte 74 formeaza atoli de
corali si insule exterioare.

Insulele Seychelles sunt mult mai mult decat soare, mare si nisip. Seychelles, una dintre cele mai mici tari din lume,
este compusa din doua grupuri principale de insule: grupul Mahe cu peste 40 de insule granitice centrale si montane si un al doilea
grup de peste 70 de insule coralice exteriore, plate. Insulele grupului Mahe sunt stancoase si de obicei au o banda ingusta de
coasta si o zona centrala de dealuri. Aspectul general al acestor insule, cu vegetatia lor luxurianta tropicala, este cea a gradinilor
inalte, cu vedere la plajele alb-argintii si lagarele clare. Cel mai inalt punct din Seychelles, Morne Sechellois (905 de metri),
situat pe Mahe, este situat in acest grup de insule muntoase. Insulele coraliene, care se ridica la doar cativa metri deasupra
nivelului marii, sunt plane, cu recifele de corali ridicate la diferite stadii de formare. Aceste insule nu beneficiaza de apa potabila si
foarte putine au o populatie rezidenta.

Clima este tropical oceanica, cu variatii de temperatura scazute in timpul anului. Temperaturile zilnice cresc pana in
jurul valorii de 30o Celsius pe timp de noapte. Precipitatiile variaza foarte mult de la insula la insula; pe Mahe, precipitatiile
anuale variaza de la 2.300 mm la nivelul marii pana la 3560 mm pe versantii de munte. Umiditatea este persistent ridicata, dar
este ameliorata intr-o oarecare masura in locatii dominate de vanturile predominante din sud-est.

Principalul aeroport al arhipeleagului este Seychelles International (SEZ) situat pe insula Mahe, la 11 km departare de
capitala Victoria. Accesul de la aeroport in capitala se poate face cu ajutorul autobuzelor si a taxiurilor, care au statie chiar la
iesirea din aeroport. Aeroportul dispune de un terminal pentru zboruri internationale si unul pentru zboruri interne. Cel din urma
este destinat turistilor care doresc ca ajunga in resorturile turistice din insule. Durata unui zbor din Romania catre Seychelles,  este
de aproximativ  15  ore cu escala la Paris sau 18 ore cu escala la Doha , tarifele pentru biletele de avion pentru Seychelles variind
intre 650 si 1150 euro in functie de compania aeriana si de perioada in care le achizitionati. 

Dintre cele aproximativ 200 de specii de plante gasite in Seychelles, aproximativ 80 sunt unice, inclusiv pini, mai multe
soiuri de meduze, gardenia lui Wright si celebru, coco de mer. Coco de mer – care se gaseste numai pe doua insule – produce un
fruct care este unul dintre cele mai mari si mai bine cunoscute si este apreciat de o serie de culturi asiatice pentru credintele
afrodisiace,  medicamente mistice si  alte  proprietati.  Guvernul  din Seychelles  monitorizeaza indeaproape cantitatea si  statutul
copacilor si, desi comertul este reglementat pentru a preveni supraincarcarea, braconajul este o preocupare.

FLORA SI FAUNA:  Viata salbatica include o gama remarcabil de diversa a vietii marine, inclusiv peste 900 de
specii de peste identificate printre care broaste testoase marine mari.  Speciile endemice includ pasarile,  cum ar fi bulbii din
Seychelles  si  pestii  melci  si  caciiliani  asemanatori  cu  viermi;  serpi  seychelli  si  serpi  de  casa;  cameleonii  de  tigru;  si  altii.
Mamiferele endemice sunt putine; atat liliecii de fructe (Ptweopus seychellensis), cat si liliecii Seychelles (Coleura seychellensis)
sunt endemici pentru insule. Mnahs indiene, bufnite si tenreci (mamifere mici, asemanatoare scorpiei sau hedgehog, introduse din
Madagascar) sunt de asemenea gasite aici.

S-au depus eforturi  considerabile pentru a pastra biodiversitatea insulelor.  Guvernul  din Seychelles a creat  mai
multe  rezervatii  naturale  si  parcuri  marine,  inclusiv  Insulele  Aldabra  si  Parcul  National  Vellee  de  Mai,  ambele  situri  ale
Patrimoniului Mondial UNESCO. Insulele Aldabra, un atol mare, reprezinta situl unei rezervatii in care se gasesc zeci de mii de
testoase uriase, cele mai vechi creaturi vii din lume, pe care eforturile guvernametale de conservare le-au ajutat sa se salveze din
pragul disparitiei. Parcul National Valle de Mai este sigurul loc in care toate cele sase specii endemice pentru Seychelles, inclusiv
coco de mer, pot fi gasite impreuna. Insula Cousin este un sanctuar pentru pasarile terestre, inclusiv pasarile soare din Seychelles
(un tip de colibri) si patrunjelul din Seychelles.

Link util SEYCHELLES: http://www.seychelles.org/ 

Alte informatii utile pentru calatorie MAE: http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2 

VA ASTEPTAM DECIZIA DE A VIZITA ACEASTA DESTINATIE UNICA!!!

Nota :) ...: Suntem aici pentru a va ajuta sa obtineti vacanta dorita, in bugetul alocat, cu cele mai serioase si 
dedicate servicii de consultanta profesionista, din pasiune pentru travel si grija pentru dvs., turistii Activ 
Ofertadevacanta, prietenii nostri!

Cu aleasa pretuire,

http://www.seychelles.org/
http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2
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