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VARFÖR RESA TILL SEYCHELLERNA MED
CHECK POINT TRAVEL?

Vi sammansätter
resor till
Seychellerna
med stor
noggrannhet - och
vi handplockar våra
hotell

Res med Check Point Travel
till Seychellerna och få en
noggrant sammansatt resa
med handplockade hotell.

Under vår inspektion har vi
hittat mysiga hotellpärlor
precis vid stranden där du får
valuta för pengarna.

Vi på Check Point Travel älskar
Seychellerna. Öarna är
definitionen av exotisk charm.
Här står svajande palmer
längs stränderna - precis som
det ska vara. Sanden är kritvit
och tempot hos befolkningen
är behagligt långsamt.

Vi har även mycket kunskap
om Seychellerna som vi gärna
delar med oss av, t.ex. i den
här e-boken. Trevlig läsning!

Vi har noggrant sammansatt
våra resor till Seychellerna
efter att vi själva har besökt
öarna och gjort en ordentlig
hotellinspektion.

Mathias Fischer
Resespecialist
Check Point Travel
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Seychellerna är kanske framförallt känt för sina vackra vita sandstränder och dem finns det många av. Här kan du läsa om 3 av våra favoriter.
På ön Praslin hittar du några
av Seychellernas vackraste
stränder. Ett par av dem kan
man till och med hitta på listor
över världens vackraste
stränder - och dem finns även
med bland våra favoriter.
Anse Georgette, Praslin
Den första stranden vi vill
lägga fokus på är Anse
Georgette (se översta bilden).
Huvudingredienserna här är
klart vatten, kritvit sand och
en vacker grön inramning.

När du besöker Anse
Georgette kan du dessutom få
en fantastisk snorkeltur i det
kristallklara vattnet. Det finns
bra platser att snorkla på i
strandens båda ändar.
Anse Lazio, Praslin
Den andra stranden vi vill
nämna är Anse Lazio (se
bilden i mitten). Bilden säger
det mesta; detta är en riktig
paradisstrand med klart
vatten, palmer och silkeslen
sand. Rent strandmässigt kan
det inte bli mycket bättre än
såhär - någonstans i världen.

Anse Severe, La Digue
Det är naturligtvis inte bara
Praslin som bjuder på vackra
stränder. På La Digue
rekommenderar vi att man
besöker Anse Severe (se
bilden längst ner). Här kan du
ligga under de stora
skuggande takamakaträden
och se ut över det kristallklara
vattnet som lyser ljusblått där
den vita sanden upphör. Ta
något att dricka vid en av de
små strandbodarna och ge dig
ut på en svalkande simtur i
det böljande blå.
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Är du på jakt efter en härlig
badsemester i avslappnad
miljö med möjlighet till
spännande utflykter? Då är
en semester på Anse Soleil
Beachcomber på
Seychellernas huvudö Mahé
kanske något för dig.

Climb the
mountains not so
the world can see
Ostörd
strandidyll
you, but
so that you
can
see the
world
Det
lilla hotellet
ligger
i änden

av en återvändsgata, nästan
som en välbevarad hemlighet.
Maten är god och stranden är
en liten pärla som ligger i
utkanten av en grönskande
regnskog. Du kan låna kajak
och snorkelutrustning helt
gratis - och därmed är

underhållningen fixad.
Kreolsk charm och gästfrihet
Hotellet är familjeägt vilket
smittar av sig på stämningen
som är otroligt hemtrevlig och
klassiskt kreolsk. Om du vill ge
dig ut på upptäcktsfärd på ön
så hjälper de naturligtvis till
med att ordna fram en hyrbil.
Rum med havsutsikt
Under ditt besök på Anse
Soleil Beachcomber har du ett
mysigt rum med en privat
veranda och utsikt ut över
havet. Här kan du njuta av
tropikernas ljumma kvällar
med en färgglad drink i
handen - det kan nästan inte
bli bättre.
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Upplev La Digue på cykel
- Hyr en cykel och rulla iväg på äventyr
Flera platser på
Seychellerna är perfekta för
att ta en badhandduk under
armen och cykla iväg på
upptäcktsfärd. På ön La
Digue t.ex. väntar många
spännande upplevelser på
en cykeltur.
La Digue är den minsta av de
öar som du kan besöka på
Seychellerna med CPT. Här
finns nästan inga bilar och de
flesta tar sig runt genom att
cykla. Livet går långsamt
framåt på La Digue, vilket
också bjuder in till utforskning
av ön i ett lungt tempo på en
cykel.

Upptäcktsfärd i lugn och ro
Hyr en cykel på ditt hotell eller
guesthouse och ge dig av. Du
kan utan någon större
ansträngning ta dig runt på
stora delar av ön då den är
liten och mysig. Cykla runt
mellan stränderna och hitta
din egen favorit. Du kan t.ex.
ta ett dopp vid Anse Source
D'Argent som är en
vykortsvacker strand som
finns förevigad på alla möjliga
vykort och bilder från
Seychellerna. Notera att
stranden ligger i ett
parkområde där du ska betala
en slant för att få tillgång.

Norrut mot Anse Severe
Du kan även välja att cykla
längre norrut förbi en vacker
gammal kyrkogård och vidare
till Anse Severe - som är en av
våra favoritstränder på
Seychellerna.
Njut av en god lunch
När du passerar öns norra
spets kan du svänga förbi
restaurangen Chez Jules. Det
är den enda restaurangen på
den här sidan av ön, så du kan
inte missa den. Njut av en god
lunch och ett glas
färskpressad apelsinjuice eller
en drink innan du trampar
vidare tillbaka hotellet.
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Stränderna på Seychellerna
är magiska, men om du
lämnar kusten en stund så
finns det massor av
spännande frodig natur att
utforska. På flera platser på
öarna finns det
vandringsleder med olika
svårighetsgrader - här får du
3 av våra favoriter.
1 - Dans Gallas Trail - Mahé
Svårighetsgrad: Medel
Dans Gallas Trail är en av våra
favoritvandringar på
Seychellerna. Något som gör
just den här sträckan så
fantastisk är att du kan njuta
av utsikten över både Mahés
öst- och västkust samt

huvudstaden Victoria.
På turen får du även uppleva
ovanliga växter i en frodig
regnskogsmiljö samt
möjligheten att njuta av
utsikten över Beauvallonområdet och bukterna i
nordväst.
2 - Copolia Trail - Mahé
Svårighetsgrad: Lätt
Även den här vandringen är
på Mahé, men med en lägre
svårighetsgrad. Copolia Trail
är cirka 1,6 kilometer och tar
ungefär 45 minuter att
genomföra. Vandringen tar
dig till en klipplatå med
panoramautsikt över
östkusten.

3 - Vallée de Mai - Praslin
Svårighetsgrad: Lätt
Även Praslin bjuder på vackra
vandringar, där våra favoriter
försiggår i regnskogen Vallée
de Mai. Här finns flera kortare
rutter på 1-2 kilometer och de
är alla ganska lätta. Notera att
det kostar omkring 26 euro
per person att komma in i
Vallée de Mai-området, som år
1960 gjordes till ett fredat
naturreservat.
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På flera platser
hade vi
stränderna helt
för oss själva

Helle Bech Østergaard är en
av de glada kunderna som
har besökt Seychellerna
med Check Point Travel.
Hon njöt av Seychellerna till
fullo tillsammans med sin
man och deras tre barn.
Vackra stränder, avslappning,
snorkling, god mat och en
vänlig befolkning var några av
alla härliga saker som gav
Helle Bech Østergaard och
hennes familj en underbar
semester på Seychellerna.
Sköldpaddorna var en
favorit
De stora sköldpaddorna på
Isle de Curieuse var en klar
favorit hos barnen:

"Sköldpaddsön var en
jättestor upplevelse för
barnen. Sköldpaddorna gick
runt fritt och man kunde
komma nära dem."
Utforskning av öarna
På familjens ö-hopp besökte
de Mahé, Praslin och La Digue.
På den sistnämnda hyrde de
cyklar, men de större öarna
utforskade de med en hyrbil:
"Vi kastade bara in
simfötterna i bilen och
stannade till när vi hittade en
härlig strand. På flera platser
hade vi stränderna helt för oss
själva."
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Se de stora sköldpaddorna
- Utflykt till Isle de Curieuse
Aldabrasköldpaddorna på
Seychellerna är en
imponerande bekantskap.
Du kan uppleva dem på den
lilla ön Curieuse som du kan
besöka på en dagsutflykt
från Praslin.
Den passar in perfekt i den
tropiska ö-stämningen. Den
rör sig långsamt och har inte
bråttom med någonting. Den
stora aldabrasköldpaddan kan
väga upp till 250 kg och den
blir lätt 150 år gammal. Den är
en imponerande varelse, och
det är faktiskt en ganska häftig
upplevelse att få stå ansikte
mot ansikte med detta

speciella djur.
500 sköldpaddor strosar runt
När du bor på Praslin kan du
följa med en av båtarna från
Cote d’Or till Isle de Curieuse
som ligger strax norr om
Praslin. Här kan du vandra
längs stigar och gångbroar
som tar dig genom ett häftigt
landskap fyllt med stora
granitklippor och vidsträckt
mangrove. I det här området
lever omkring 500 stora
aldabrasköldpaddor - och du
ser dem så fort du går iland.

De strosar runt som små
elefanter på jakt efter blad
och föda.
Visste du att...
Den äldsta
aldabrasköldpaddan någonsin
sägs ha blivit omkring 250 år
gammal. Den äldsta levande
aldabrasköldpaddan är den
vid namn Jonathan som
kläcktes år 1832. Jonathan
lever på Saint Helena i södra
Atlanten, vilket han har gjort
sedan 1882 då han flyttades
till ön som 50-årig.
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Badsemester på Seychellerna
Boende på stämningsfullt mini-hotell
Rum med havsutsikt
Härlig isolerad strand
Autentisk kreolsk atmosfär
Låna kajaker och snorkelutrustning

Se resan

Småstadsbesök och regnskog

Ö-hopp på Seychellerna
Upplev tre väldigt olika öar
Boende på stämningsfulla mini-hotell
Njut av öarnas vackra stränder
Upplev livet i havet på en snorkelutflykt
Utforska regnskogen på Mahé och Praslin
Se sköldpaddorna på Isle de Curieuse

Se resan

Lyxig badsemester på Seychellerna

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

Se resan

Boende på 4-stjärnigt boutiquehotell
Bungalower med havsutsikt
Precis vid stranden
Fantastisk restaurang och beach lounge
Upplev livet i havet på en snorkelutflykt
Utforska Mahés fascinerande regnskog

Följ oss på Facebook
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Resor till Seychellerna
Se alla resor till Seychellerna

