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HVORFOR REJSE TIL SEYCHELLERNE MED 
CHECK POINT TRAVEL?

På vores inspektion har vi
fundet hyggelige hotelperler i
strandkanten, hvor du får god
værdi for pengene.
 
Desuden har vi en stor viden
om Seychellerne, og den deler
vi gavmildt ud af - for
eksempel i denne e-bog. Rigtig
god fornøjelse. 

Rejs med Check Point Travel
til Seychellerne og få rejser
sammensat med omhu - og
håndplukkede hoteller.

SIDE 1 SEYCHELLERNE

Vi sammensætter
rejser til

Seychellerne
med den

allerstørste
omhu, og vi

håndplukker vores
hoteller

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Hos Check Point Travel er vi
vilde med Seychellerne. Øerne
er indbegrebet af eksotisk
charme. Her står palmerne i
strandkanten, som det skal
være. Sandet er kridhvidt, og
tempoet blandt de lokale er
behageligt langsomt. 
 
Vores rejser til Seychellerne er
sammensat med den
allerstørste omhu, efter at vi
selv har været på øerne og
lavet en grundig
hotelinspektion. 

Mathias Fischer
Rejsespecialist
Check Point Travel



Seychellernes strande er fantastiske
- Se 3 af vores favoritter
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Seychellernes strande er fantastiske 
- Se 3 af vores favoritter

Når du besøger Anse
Georgette, kan du desuden få
dig en glimrende snorkeltur i
det klare vand. I begge ender
af stranden er der gode
snorkelsteder.
 
Anse Lazio, Praslin
Den anden strand vi vil
fremhæve er Anse Lazio
(midterste billede herunder).
Billedet siger næsten det hele.
Det er en ren paradisstrand
med klart vand, palmer og fint
sand. Meget bedre bliver det
ikke strandmæssigt noget som
helst sted i verden.

På øen Praslin finder du
nogen af de smukkeste
strande på Seychellerne - ja
faktisk er et par af strandene
ofte at finde på lister over de
smukkeste strande i verden.
Og de er også blandt vores
favoritter.
 
Anse Georgette, Praslin
Den første strand vi vil
fremhæve er Anse Georgette
(øverste billede herunder).
Her er hovedingredienserne
klart vand, hvidt sand, og så
den smukke indramning af
grøn beplantning. 

Seychellerne er måske især kendt for sine smukke, hvide sandstrande. Der er
mange skønne af slagsen - her kan du læse om 3 af vores favoritter.

SIDE 3 SEYCHELLERNE
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Anse Severe, La Digue
Det er naturligvis ikke kun
Praslin, der byder på smukke
strande. På La Digue
anbefaler vi for eksempel et
besøg på Anse Severe
(nederste billede herunder).
 
Her kan du ligge i skyggen af
de store takamaka-træer og se
ud på vandet, der ligger
glaskart og lyseblåt for enden
af det hvide sand. Få lidt at
drikke ved de små
strandboder, og tag eventuelt
en dejlig svømmetur i det
lækre vand.

https://www.cpt.dk/thailand/badeferie-i-khanom-aava-resort/


Stemning i strandkanten
- Bo på Anse Soleil Beachcomber på Mahé
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Stemning i strandkanten

creolsk charme og gæstfrihed
Hotellet er familiejet, og det
smitter af på stemningen, der
er meget hjemlig og klassisk
creolsk. Og vil du på opdagelse
på øen, så hjælper de
naturligvis med at arrangere
billeje til dig.

SIDE 5

Climb the

mountains not so

the world can see

you, but so that you

can see the world

- Bo på Anse Soleil Beachcomber på Mahé

SEYCHELLERNE
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Er du på udkig efter en dejlig
badeferie i uforstyrrede
omgivelser - og med
mulighed for spændende
udflugter efter behov - så er
en ferie på Anse Soleil
Beachcomber på
Seychellernes hovedø,
Mahé, måske noget for dig.
 
Uforstyrret strandidyl
Det lille hotel ligger for enden
af en blind vej – nærmest som
en velbevaret hemmelighed.
Maden er god, og stranden er
en lille perle, der ligger i
udkanten af frodig regnskov.
Du kan gratis låne kajak og
snokeludstyr, og dermed 

Værelse med havudsigt
Under dit besøg hos Anse
Soleil Beachcomber har du et
hyggeligt værelse med egen
veranda og udsigt over havet. 
Her kan du nyde de lune
aftener, troperne og en kulørt
drink. Det bliver ikke meget
bedre. 

er underholdningen sikret.



Oplev La Digue på cykel
- Lej en cykel og tril afsted på eventyr
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Oplev La Digue på cykel

Flere steder på Seychellerne
er det oplagt at tage et
strandhåndklæde under
armen og cykle ud i det blå.
Blandt andet på øen La
Digue venter der mange
spændende oplevelser på en
cykeltur.

- Lej en cykel og tril afsted på eventyr

SIDE 7 SEYCHELLERNE

La Digue er den mindste af de
øer, du kan besøge med CPT
på Seychellerne. Her er
næsten ingen biler, og de
fleste kommer rundt på cykel.
Livet er langsomt på La Digue,
og det indbyder også til en
udforskning i adstadigt tempo
på en cykel.

Nordpå mod Anse Severe
Du kan også cykle længere
nordpå, forbi en smuk
gammel kirkegård, og til Anse
Severe, der som nævnt er en
af vores favoritstrande på
Seychellerne.

På opdagelse i ro og mag

Lej en cykel på dit hotel eller
guesthouse og tag afsted. Du
kan let komme vidt omkring
uden den store anstrengelse,
da forholdene er små og
hyggelige. Cykel for eksempel
rundt mellem strandene og
find din egen favorit. Tag for
eksempel en dukkert ved Anse
Source D'Argent, der er en
postkortsmuk strand, der er
foreviget på alverdens billeder
og postkort fra Seychellerne.
Bemærk at denne strand
ligger i et parkområde, hvor
du skal betale lidt for adgang.

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Nyd en god frokost 
Når du kommer rundt om
nordspidsen på øen, kan du
svinge forbi restauranten
Chez Jules. Det er den eneste
restaurant på denne side af
øen, så du kan ikke overse
den. Få dig en god frokost, et
glas friskpresset juice, eller en
drink, før du triller tilbage til
dit hotel.



3 vandreture på Seychellerne
- Oplev den fantastiske natur
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3 vandreture på Seychellerne

Strandene på Seychellerne
er fantastiske, men
bevæger du dig lidt væk fra
kysten, er der  masser af
spændende og frodig natur
at udforske. Flere steder på
øerne er der vandreruter af
forskellig sværhedsgrad -
her får du 3 af vores
favoritter.

- Oplev den fantastiske natur

SIDE 9 SEYCHELLERNE

1 - Dans Gallas Trail - Mahé
Sværhedsgrad: Medium
Dans Gallas Trail er en af
vores yndlings-vandreruter på
Seychellerne. Noget af det
fantastiske ved netop denne
vandretur er, at du her kan
nyde udsigten over både øst-
og vestkysten af Mahé - 

3 - Vallée de Mai - Praslin
Sværhedsgrad: Let
På Praslin er der også
mulighed for nogle flotte
vandreture. 
Her er vores favoritter dem,
der foregår i Vallée de Mai-
regnskoven. Her er flere
forskellige muligheder for
kortere ruter mellem 1 og 2
kilometer, og fælles for dem
alle er, at de er ganske lette. 
Bemærk at det koster omkring
26 Euro per person at komme
ind i Vallée de Mai-området,
der i 1960 blev gjort til et
fredet naturreservat.

samt til hovedstaden Victoria.
På turen oplever du også
sjældne planter i et frodigt
regnskovsmiljø, og du får
mulighed for at nyde udsigten
over Beauvallon-området og
bugterne i nordvest. 

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

2 - Copolia Trail - Mahé
Sværhedsgrad: Let
Denne anbefaling er også til
en vandretur på Mahé. Denne
er dog en lidt lettere en af
slagsen. Copolia Trail
vandreruten er cirka 1,6
kilometer, og det vil tage cirka
45 minutter. Turen fører dig til
et klippeplateau med
panoramaudsigt over

østkysten.



Helle og familien nød Seychellerne 
- Læs beretning
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Helle og familien nød Seychellerne
- Læs beretning

Helle Bech Østergaard er en
af de glade kunder, der har
besøgt Seychellerne med
Check Point Travel. Sammen
med mand og 3 børn nød
hun Seychellerne i fulde
drag.
 
Skønne strande, afslapning,
snorkling, god mad, og venlige
lokale. Det var nogle af de
lækre ingredienser, der var
med til at give Helle Bech
Østergaard og hendes familie
en dejlig ferie på Seychellerne.
 
Skildpadderne et hit
De store skildpadder på Isle
de Curieuse var et stort hit
hos børnene:

SIDE 11

Flere steder
havde vi

strandene
fuldstændig for

os selv

SEYCHELLERNE
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"Skildpaddeøen var en kæmpe
oplevelse for børnene.
Skildpadderne gik frit rundt,
og man kunne komme helt
tæt på."

På opdagelse på tropeøerne
På familiens øhop besøgte de
både Mahé, Praslin og La
Digue. På sidstnævnte ø lejede
de cykler, mens de på de to
større øer lejede en bil for at
komme rundt på opdagelse:
 
"Vi smed bare svømmefødder
ind bag bilen, og så gjorde vi
holdt, når vi fandt en dejlig
strand. Flere steder havde vi
strandene fuldstændig for os
selv."



Mød de store skildpadder
- På udflugt til Isle de Curieuse
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Mød de store skildpadder

med det specielle dyr.De kæmpestore aldabra-
skildpadder på Seychellerne
er et imponerende
bekendtskab. Du kan opleve
dem på den lille ø, Curieuse,
som du kan besøge på en
dagstur fra Praslin.

- På udflugt til Isle de Curieuse

SIDE 13 SEYCHELLERNE

Vidste du at...
Den ældste aldabra-
skildpadde nogensinde siges
at være blevet omkring 250 år
gammel.
Den ældste nulevende
aldabra-skildpadde er
eftersigende et eksemplar ved
navn Jonathan, der blev
udklækket i 1832. Jonathan
lever på Saint Helena i det
sydlige Atlanterhav, og det har
han gjort siden han blev bragt
til øen i 1882 - som 50 årig.  

500 skildpadder vralter
rundt
Når du bor på Praslin, kan du
tage med en af de lokale både
fra Cote d’Or til Isle de
Curieuse, der ligger lidt nord
for Praslin. Her kan du tage på
vandretur ad stier og
gangbroer, der fører dig
gennem et vildt landskab med
store granitklipper og
vidtstrakt mangrove. I dette
område lever omkring 500
store Aldabra-skildpadder, og
du ser dem lige så snart, du
kommer i land. 

De vralter rundt som små
elefanter på jagt efter blade
og føde.

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Den passer perfekt ind i den
tropiske ø-stemming. Den
bevæger sig kun langsomt og
har ikke travlt med noget som
helst. Den store aldabra-
skildpadde kan veje op til 250
kg og bliver let 150 år gammel.
Det er et imponerende væsen
- og det er faktisk lidt af en
oplevelse at stå ansigt til
ansigt



- Se 3 af vores kunders favoritter
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Populære rejser til Seychellerne



Populære rejser til Seychellerne
- Se 3 af kundernes favoritter
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#checkpointtravel Følg os på Facebook

Luksusbadeferie på Seychellerne

Øhop på Seychellerne

Ophold på 4-stjernet boutiquehotel

Bungalows med havudsigt
Direkte ved stranden

Lækker restaurant og beach lounge

Tag på snorkeltur og oplev livet i havet

Opdag Mahés fascinerende regnskovSe rejsen

Se rejsen

Se rejsen

Oplev tre vidt forskellige øer

Ophold på stemningsfulde mini-hoteller
Nyd øernes smukke strande

Tag på snorkeltur og oplev livet i havet

Udforsk regnskoven på Mahé og Praslin

Mød skildpadderne på Ile de Curieuse

Badeferie på Seychellerne
Ophold på stemningsfuldt mini-hotel

Værelser med havudsigt

Skøn isoleret strand

Autentisk creolsk stemning

Gratis lån af kajak og snorkeludstyr

Landsbybesøg og regnskov

https://www.instagram.com/checkpointtravel/
https://www.facebook.com/checkpointtravel/
https://www.cpt.dk/thailand/
https://www.cpt.dk/seychellerne/luksusbadeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/oehop-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/badeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/luksusbadeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/luksusbadeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/oehop-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/oehop-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/badeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/badeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/badeferie-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/oehop-paa-seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/luksusbadeferie-paa-seychellerne/
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Rejser til Seychellerne

Se alle rejser til Seychellerne

https://www.cpt.dk/seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/
https://www.cpt.dk/seychellerne/

