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N

asledujúce
dekády boli Seychely opradené historkami a legendami
a medzi nimi najviac rezonovala tá, čo hovorila, že práve
tu sa nachádza onen Garden
of Eden či božský Stratený raj
s jedinečnou, unikátnou diverzitou exotickej flóry a fauny
tohto panenského sveta. Dnes
sa Seychelské ostrovy stali
útočiskom cestovateľov, hľada-

Storočiami zabudnuté, s výnimkou
nebojácnych námorníkov a pirátov,
boli tieto rozprávkové ostrovy
odsúdené na to, aby ostali naveky
neobývané... Až pokiaľ sa Francúzi,
expandujúci a rozširujúci svoje
impérium naprieč Indickým oceánom,
nerozhodli urobiť si z nich koncom
18. storočia svoj druhý domov.
Ostrovy nazvali Seychely...

Najkrajšie

Islands

pláže na svete

1 | GOL DMAN

júcich najmä dobrodružstvo a
výnimočné zážitky, autentické
a srdečné privítanie miestnych
obyvateľov, ktorí žijú v súlade
so svojimi koreňmi a prírodou
- na mieste, kde sa harmónia
stala životným štýlom.

Miniatúrne svety

S

jemným bielym
pieskom pod nohami,
neuveriteľne hladkými granitovými skalami, čnejúcimi z tyrkysového
mora a bezoblačnou modrou
oblohou si Seychely budete už
navždy spájať iba s termínom
„Najkrajšie pláže na svete“.
115 ostrovov roztrúsených
v Indickom oceáne predstavuje celoročnú destináciu, ležiacu mimo cyklónových pásiem
s príjemnými celoročnými
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teplotami 25 - 30° C. Skutočnú
diverzitu ostrovov však zažijete
jedine vtedy, keď ich navštívite
viacero - granitové vnútorné
ostrovy Mahé, Praslin či La
Digue (kde žije väčšina ostrovnej populácie) či koralové
ostrovy vo vonkajšom pásme
seychelského súostrovia, ktoré
naďalej predstavujú miniatúrne
svety nedotknuté človekom.
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N

ikde inde na svete
nenájdete najmenšiu žabu, najťažšiu
korytnačku, najväčšiu rybu či neuveriteľné
kolónie najvzácnejších vtáčích
druhov a v neposlednom rade
Coco de Mer, druh palmy
preslávený svojím unikátnym
tvarom a produkujúcim najväčšie semená na svete. Seychely

skrátka nepredstavujú iba
raj pre romantikov, ale sú aj
ideálnou destináciou pre tých
najmenších, dobrodružstva a
prírody chtivých cestovateľov.

Constance Lémuria Resort
Ubytovanie na Seychelách je
rôznorodé. Nájdete tu izolované ostrovy s menšími boutique
hotelmi aj luxusné 5-hviezdič-

kové rezorty. K takým patrí
aj Constance Lémuria Resort
na severozápadnom pobreží
Praslinu.
voria ho tri nepoškvrnené pláže, poprepletané ikonickými
seychelskými granitovými balvanmi. Pravidelné
návštevy korytnačiek a rituál
kladenia vajíčok na pláži sú

T

dôkazom zachovania pôvodného prírodného prostredia.
Luxusné apartmány a vily
postavené z dreva, mramoru,
kameňa a ružového granitu sa
nachádzajú v tropických záhradách s výhľadom na Indický
oceán. Všetky sú vybavené
kvalitným nábytkom, pričom
dizajnéri a architekti pri projektovaní kládli dôraz najmä na
zachovanie súkromia a harmónie s okolitým prostredím.

Constance Ephelia Resort

N
Constance Lémuria Resor

a dvoch najkrajších
plážach ostrova
Mahé nájdete
Constance Ephelia
Resort, ktorý ponúka jedinečný
výhľad na národný park Port
Launay. Krásne zátoky, lagúny
a bohatá zelená vegetácia z
neho robia ideálne miesto pre
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ber Sainte Anne Resort & Spa.
Tento plne all inclusive rezort
sa rozprestiera na ploche 220
hektárov súkromného ostrova
v Indickom oceáne, v srdci
unikátneho morského parku.
Ubytovanie sa nachádza v súkromných vilách v tropickom
pralese a preslávil sa aj svojimi vynikajúcimi službami
a gastronómiou. Hotel má tiež
kúpele s kozmetikou Clarins.

Ostrovy lásky

Z
Constance Ephelia Resort
relax a oddych. Hotel apeluje
na všetky vekové kategórie,
poskytuje rôzne aktivity pre
najmenších, v reštauráciách
nájdete detské menu a je vhodný pre rodiny s deťmi.
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Beachcomber Sainte
Anne Resort & Spa

L

en 10 minút plavby
loďou od ostrova
Mahé leží veľkolepé
útočisko Beachcom-

abudnite na siete
rýchlych občerstvení
a obrovské nákupné
centrá - ak by ste si
chceli dopriať jedlo, ktoré by
sa malo najviac podobať fast
foodu, bolo by to vychýrené
čerstvé rybie curry. Na ostrovoch však okrem skvelých
reštaurácií nájdete aj múzeá,
nočný život, dobré spojenia na
okolité ostrovy aj priateľských
domorodých obyvateľov.

Beachcomber Sainte Anne Resort & Spa

N

árodným jazykom je
kreolčina, no dohovoríte sa i anglicky
či francúzsky a na
vstup do krajiny nepotrebujete
víza, ani žiadne tropické vakcinácie. S iba dvojhodinovým
časovým posunom sú Seychely
považované za bezpečnú a ideálnu celoročnú destináciu, ako
stvorenú pre vás a vaše ratolesti. Seychely dlho považovali za
„ostrovy lásky“ a inšpirovaní už
spomínanou Rajskou záhradou
sa tu mnohí rozhodli vymeniť
si svoje sľuby a zosobášiť sa v
romantickej atmosfére, ktorú
ostrovy jednoznačne ponúkajú.
Špičkové hotelové siete ponúkajú novomanželom prvotriedne
služby - či už túžia po romantickom obrade v komornej
atmosfére, divokej oslave v kruhu rodiny a priateľov alebo po
nezabudnuteľnej svadobnej
ceste, ukrytí pred očami okolitého sveta. Za svoj fotoalbum
zo svadby na Seychelách sa rozhodne nebudete hanbiť.
«
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