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HVORFOR REISE TIL SEYCHELLENE MED
CHECK POINT TRAVEL?

Vi setter sammen
reiser til
Seychellene
med stor
omhu, og
hotellene våre
håndplukker vi

Reis med Check Point Travel
til Seychellene og få reiser
sammensatt med omhu - og
håndplukkede hoteller.

På vår inspeksjon har vi
funnet hyggelige hotellperler i
strandkanten, hvor du får god
valuta for pengene.

Her hos Check Point Travel
elsker vi Seychellene. Øyene
er innbegrepet av eksotisk
sjarm. Her står palmene i
strandkanten, som det skal
være. Sanden er kritthvit, og
tempoet hos de lokale
innbyggerne er behagelig
langsomt.

Dessuten har vi en stor viten
om Seychellene og den deler
vi gavmildt ut av - for
eksempel i denne e-boken.
Riktig god fornøyelse.

Våre reiser til Seychellene er
satt sammen med stor omhu,
etter at vi selv har vært på
øyene og fortatt en grundig
hotellinspeksjon.

Mathias Fischer
Reisespesialist
Check Point Travel
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Seychellene er kanskje særlig kjent for sine vakre, hvite sandstrender. Det er
mange av dem - her kan du lese om tre av favorittene våre.
På øya Praslin finner du noen
av de vakreste strendene på
Seychellene - ja, faktisk er et
par av strendene ofte å finne
på lister over de vakreste i
verden. Og de er også blant
favorittene våre.
Anse Georgette, Praslin
Den første stranden vi vil
fremheve er Anse Georgette
(øverste bilde nedenfor). Her
er hovedingrediensene klart
vann, hvit sand, og så den
vakre innrammingen av grønn
vegetasjon.

Når du besøger Anse
Georgette, kan du dessuten få
en glimrende snorkeltur i det
klare vannet. I begge endene
av stranden er det gode
snorkelsteder.
Anse Lazio, Praslin
Den andre stranden vi vil
fremheve, er Anse Lazio
(midterste bilde nedenfor).
Bildet sier nesten alt. Det er
en ren paradisstrand med
klart vann, palmer og fin sand.
Når det gjelder strender, blir
det ikke mye bedre noe sted i
verden.

Anse Severe, La Digue
Det er naturligvis ikke bare
Praslin som byr på vakre
strender. På La Digue
anbefaler vi for eksempel et
besøk på Anse Severe
(nederste bilde nedenfor).
Her kan du ligge i skyggen av
de store takamaka-trærne og
se ut over vannet som ligger
glassklart og lyseblått ved
enden av den hvite sanden. Få
litt å drikke ved de små
strandbodene, og ta en deilig
svømmetur i det nydelige
vannet.
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Stemning i strandkanten
- Bo på Anse Soleil Beachcomber på Mahé

Leter du etter en deilig
badeferie i uforstyrrede
omgivelser - og med
mulighet for spennende
utflukter etter ønske - så er
en ferie på Anse Soleil
Beachcomber på
Seychellenes hovedøy,
Mahé, kanskje noe for deg.

Climb the
mountains not so
the world can see
you, but so that you
Uforstyrret strandidyll
can
see the
world
Det
lille hotellet
ligger
innerst i

en blindvei – nesten som en
godt bevart hemmelighet.
Maten er god, og stranden er
en liten perle, som ligger i
utkanten av frodig regnskog.
Du kan få låne kajakk- og
snokelutstyr gratis, og dermed

er underholdningen sikret.
Kreolsk sjarm og gjestfrihet
Hotellet drives av en familie og
det smitter av på stemningen,
som er veldig hjemlig og
klassisk kreolsk. Og vil du på
oppdagelse på øya, hjelper de
deg naturligvis med å arrangere
leie av bil.
Værelse med havutsikt
Under ditt besøk hos Anse
Soleil Beachcomber har du et
hyggelig rom med egen
veranda og utsikt over havet.
Her kan du nyte de lune
kveldene, tropene og en
fargerik drink. Det blir ikke
mye bedre.

SIDE 6

SEYCHELLENE

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Opplev La Digue på sykkel
- Lei en sykkel og trill av gårde på eventyr

SIDE 7

SEYCHELLENE

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Opplev La Digue på sykkel
- Lei en sykkel og trill av gårde på eventyr
Flere steder på Seychellene
er det opplagt å ta et
strandhåndkle under armen
og sykle ut i det blå. Blant
annet på øya La Digue
venter det mange
spennende opplevelser på
en sykkeltur.
La Digue er den minste av de
øyene du kan besøke med
CPT på Seychellene. Her er det
nesten ingen biler, så de fleste
kommer seg rundt på sykkel.
Livet er langsomt på La Digue,
og det inviterer også til å
utforske øya i et rolig tempo
på en sykkel.

På oppdagelse i ro og mak
Lei en sykkel på hotellet eller
guesthouse og dra av gårde.
Du kommer langt uten den
helt store anstrengelsen,
siden forholdene er små og
hyggelige. Sykle for eksempel
rundt mellom strendene og
finn din egen favoritt. Ta for
eksempel en dukkert ved Anse
Source D'Argent, som er en
postkort-vakker strand, som
er foreviget på alle mulige
bilder og postkort fra
Seychellene. Vær obs på at
denne stranden ligger i et
parkområde, så du må betale
litt for å få adgang.

Nordover mot Anse Severe
Du kan også sykle lenger
nordover, forbi en vakker
gammel kirkegård, og til Anse
Severe, som er, som nevnt, en
av våre favorittstrender på
Seychellene.
Spis en god lunsj
Når du kommer rundt
nordspissen på øya, kan du ta
en tur innom restauranten
Chez Jules. Det er den eneste
restauranten på denne siden
av øya, så du kan ikke overse
den. Få deg en god lunsj, et
glass nypresset juice eller en
drink, før du triller tilbake til
hotellet.
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Tre vandreturer på Seychellene
- Opplev den fantastiske naturen
Strendene på Seychellene er
fantastiske, men beveger du
deg litt vekk fra kysten,
finnes det mye spennende
og frodig natur å utforske.
Flere steder på øyene er det
vandreruter med forskjellig
vanskelighetsgrad - her får
du tre av våre favoritter.
1 - Dans Gallas Trail - Mahé
Vanskelighetsgrad: Medium
Dans Gallas Trail er en av våre
favoritt-vandreruter på
Seychellene. Noe av det mest
fantastiske ved nettopp denne
turen er at du her kan
beundre utsikten over både
øst- og vestkysten av Mahé -

helt til hovedstaden Victoria.
På turen opplever du også
sjeldne planter i et frodig
regnskogmiljø, og du får
muligheten til å se utsikten
over Beauvallon-området og
vikene i nordvest.
2 - Copolia Trail - Mahé
Vanskelighetsgrad: Lett
Denne anbefalingen er også
for en vandretur på Mahé.
Denne er imidlertid lett.
Vandreruten Copolia Trail. er
ca. 1,6 kilometer, og tar
omtrent 45 minutter. Stien
fører deg til et klippeplatå
med panoramautsikt over

østkysten.
3 - Vallée de Mai - Praslin
Vanskelighetsgrad: Lett
På Praslin er det også
muligheter for noen flotte
vandreturer.
Her er våre favoritter blant
dem som finnes i regnskogen
Vallée de Mai. Her er det flere
forskjellige muligheter for
kortere turer på mellom 1 og
2 kilometer, og felles for dem
er at de er ganske lette.
Vær oppmerksom på at det
koster ca. 26 Euro per person
å komme inn i Vallée de Maiområdet, som i 1960 ble
omgjort til et fredet
naturreservat.
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Helle og familien nøt Seychellene
- Les hva de forteller

Flere steder
hadde vi
strendene helt
for oss selv

Helle Bech Østergaard er en
av de glade kundene som
har besøkt Seychellene med
Check Point Travel. Sammen
med mann og tre barn nøt
hun Seychellene i fulle drag.
Deilige strender, avslapping,
snorkling, god mat, og
vennlige innbyggere. Det var
noen av de lekre
ingrediensene som var med
på å gi Helle Bech Østergaard
og hennes familie en deilig
ferie på Seychellene.
Skilpaddene er en hit
De store skilpaddene på Isle
de Curieuse var en stor
opplevelse for barna:

"Skilpaddeøya var en
kjempestor opplevelse for
barna. Skilpaddene gikk fritt
rundt, og man kunne komme
helt tett innpå dem."
På oppdagelse på
tropeøyene
På familiens øyhopping
besøkte de både Mahé,
Praslin og La Digue. På
sistnevnte øy leide de sykler,
mens de på de to større øyene
leide en bil for å kjøre rundt
på oppdagelse:
"Vi la bare svømmeføtter bak i
bilen, og så stoppet vi når vi
fant en fin strand. Flere steder
hadde vi strendene fullstendig
for oss selv."
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Møt de store skilpaddene
- På utflukt til Isle de Curieuse
De kjempestore aldabraskilpaddene på Seychellene
er et imponerende
bekjentskap. Du kan
oppleve dem på den lille øya
Curieuse, som du kan
besøke på en dagstur fra
Praslin.
Den passer perfekt inn i den
tropiske øy-stemmingen. Den
beveger seg alltid langsomt og
har det ikke travelt med noen
ting. De store aldabraskilpaddene kan veie opp til
250 kg og blir ofte 150 år
gamle. Det er et imponerende
vesen - og det er en stor
opplevelse å stå ansikt til
ansikt

med dette spesielle dyret.
500 skilpadder vralter rundt
Når du bor på Praslin, kan du
ta en av båtene fra Cote d’Or til
Isle de Curieuse, som ligger litt
nord for Praslin. Her kan du gå
en tur langs stier og over
gangbroer som fører deg
gjennom et vilt landskap med
store granittklipper og
vidstrakt mangrove-skog. I
dette området lever ca. 500
store aldabra-skilpadder, og
du ser dem med en gang du
kommer i land.

De vralter rundt som små
elefanter på jakt etter blader
og annen føde.
Visste du at...
Den eldste aldabra-skilpadde
noensinne, sies å ha blitt
omkring 250 år gammel.
Den eldste nålevende
skildpadden er et eksemplar
ved navn Jonathan, som ble
utklekket i 1832. Jonathan
lever på Saint Helena, sør i
Atlanterhavet, og det har han
gjort siden han ble brakt til
øya i 1882 - som 50-åring.
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Badeferie på Seychellene
Opphold på stemningsfylt mini-hotell
Rom med havutsikt
Deilig avsidesliggende strand
Autentisk kreolsk stemning
Gratis lån av kajakk og snorkelutstyr

Se reisen

Landsbybesøk og regnskog

Øyhopping på Seychellene
Opplev tre helt forskjellige øyer
Opphold på stemningsfulle mini-hoteller
Nyt øyenes vakre strender
Dra på snorkeltur og opplev livet i havet
Utforsk regnskogen på Mahé og Praslin
Møt skilpaddene på Ile de Curieuse

Se reisen

Luksusbadeferie på Seychellene

Climb the
mountains not so
the world can see
you, but so that you
can see the world

Se rejsen

Opphold på 4-stjerners boutique-hotell
Bungalower med havutsikt
Rett ved stranden
Lekker restaurant og beach lounge
Dra på snorkeltur og opplev livet i havet
Oppdag Mahés fascinerende regnskog

Følg os på Facebook
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Reiser til Seychellene
Se alle reisene til Seychellene

