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You Dream, We Create 



FULL DAY BUS TOUR TO MAHE

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
MAHE  

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την εκδρομή σας με πρώτη στάση το αποικιακό 
κέντρο της «μικρότερης πρωτεύουσας στον κόσμο», 
Βικτώρια. Τα κυριότερα αξιοθέατα που αξίζει να δείτε είναι 
τα κτίρια των δικαστηρίων, το μουσείο, το ταχυδρομείο, 
ο πύργος του ρολογιού (δίδυμος από αυτόν εκτός του 
σταθμού Victoria του Λονδίνου), το κτίριο «Codevar» όπου 
υπάρχουν τοπικές χειροτεχνίες, συμπεριλαμβανομένης της 
διάσημης Kreol Or(Creole Gold). Μια βόλτα απο την οδό Al-
bert οδηγεί στο κεντρικό σημείο της πόλης, την πολύχρωμη 
αγορά της όπου θα δείτε πάγκους γεμάτους με φρέσκο 
ψάρι, τροπικά φρούτα και λαχανικά, βότανα και μπαχαρικά. 
Ακολουθεί μια διαδρομή στο πέρασμα του βουνού Sans 
Soucis, όπου θα κάνετε μια στάση στο ιστορικό Mission 
Lodge. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στο εστιατόριο Cre-
ole για μεσημεριανό γεύμα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, η 
περιοδεία συνεχίζεται γύρω από το νότιο άκρο του νησιού 
στην αποκατεστημένη αποικιακή φυτεία του «Jardin du Roi», 
η οποία είχε μια πλούσια ιστορία για τους Κρεολούς καθώς 
και στην οικογένεια Georges, της οποίας το οικογενειακό 
δέντρο φαίνεται προφανώς να συνδέεται με Louis XVII 
της Γαλλίας. Ένα κρύο ποτό σπιτικών φρούτων θα σας 
καλωσορίσει προτού περιηγηθείτε στις φυτείες λαχανικών, 
εξωτικών φρούτων, βοτάνων και μπαχαρικών. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, άνετα ρούχα, αθλητικά 
παπούτσια & να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό 



FULL DAY TO PRASLIN/LA DIGUE IN BOAT - 
WITH LUNCH

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
PRASLIN & 
LA DIGUE ΜΕ 
ΠΛΟΙΟ 

Έναρξη: 05:20
Διάρκεια: 14 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το νησί Praslin, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των 
Σεϋχελλών. Εδώ, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί 
το Vallee-de-Mai, το μόνο μέρος στη γη όπου το 
γιγαντιαίο καρύδι Coco-de-Mer μεγαλώνει στη φυσική 
του κατάσταση - μια βόλτα στα κρυμμένα μονοπάτια 
αυτού του αρχέγονου δάσους, ακούγοντας το τρυπ του 
σπάνιου Μαύρου Παπαγάλου, θα σε μεταφέρει σε μια 
άλλη εποχή. Με βάση τους θρύλους αυτού του Μνημείου 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς έχει ονομαστεί σε αρχικό Κήπο 
της Εδέμ. Η περιήγηση περιλαμβάνει επίσκεψη στη διάσημη 
παραλία Anse Lazio. Το νησί La Digue είναι το τρίτο πιο 
κατοικημένο νησί των Σεϋχελλών. Θα σας μεταφέρουν απο 
την προβλήτα L’Union Estate για περιήγηση στα υπόστεγα 
κοπρά, τις γιγαντιαίες χελώνες της γης και τον πρόσφατα 
ανακαινισμένο αποικιακό φυτειακό οίκο, τοποθεσία της 
ταινίας “Goodbye Emmanuelle”. Η περιοδεία του La Digue 
συνεχίζεται μέσω του «camion», ένα ανοιχτό όχημα με 
κουβούκλιο, σταματώντας στο Anse Source d’Argent, μια 
από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του κόσμου, εκεί θα έχετε 
άπλετο χρόνο για να χαλαρώσετε και να φωτογραφηθείτε με 
τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων από γρανίτη. 
Αυτή η ολοήμερη περιοδεία είναι μια ελκυστική ευκαιρία να 
επισκεφθείτε τα αξιοθέατα και των δύο νησιών σε μία μέρα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, άνετα ρούχα, αθλητικά 
παπούτσια & να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό 



FULL DAY REEF SAFARI - SEMI-SUBMERSIBLE 
+ LUNCH - MAHE ISLAND

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την εκδρομή σας απο τη Μαρίνα της Βικτώριας 
όπου εκεί θα επιβιβαστείτε στο συναρπαστικό καταμαράν. 
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας θα κάνετε στάση για   να 
ταΐσετε τα ψάρια και όπου θα μπορέσετε να κάνετε κατάδυση 
με αναπνευστήρα κάτω στο κρυστάλλινο ωκεανό των 
Σεϋχελλών. Για τους λάτρεις της θάλασσας είναι μια ιδανική 
εκδρομή. Θα έχετε χρόνο να εξερευνήσετε τους υφάλους 
μέσα από τα παράθυρα του ημι-βυθιζόμενου σκάφους. 
Για όσους επιθυμούν περισσότερη χαλάρωση, μπορείτε 
απλά να κολυμπήσετε ή να απολαύσετε την διαδρομή. 
Κατά την διάρκεια της εκδρομής θα έχετε την ευκαιρία να 
γευτείτε μεσημεριανό γεύμα σε παραδοσιακό στιλ. Μετά το 
μεσημεριανό γεύμα, θα επισκεφθείτε το νησί Moyenne όπου 
μπορείτε να χαλαρώσετε ή να κολυμπήστε στην παραλία 
του νησιού.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα 
- Εξοπλισμός για snorkel 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, άνετα ρούχα, αθλητικά 
παπούτσια & να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό 



HALF DAY VALLEE DE MAI TOUR

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ VALLEE 
DE MAI  

Έναρξη: 09:15
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

H εκδρομή ξεκινάει με τη παραλαβή με πούλμαν από 
το ξενοδοχείο σας. Αυτή η εκδρομή μισής ημέρας είναι  
αποκλειστικά φτιαγμένη για το διάσημο Φυσικό Καταφύγιο 
Vallee-de-Mai, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Αυτό το εξαιρετικό αρχέγονο δάσος, γνωστό ως 
Κήπος της Εδέμ. Ένας μοναδικός βιότοπος στο σύμπαν 
όπου ο φοίνικας Coco-de-Mer μεγαλώνει στη φυσική του 
κατάσταση. Το Vallee-de-Mai φιλοξενεί επίσης ένα από τα 
πιο σπάνια πουλιά του κόσμου, τον Μαύρο Παπαγάλο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα & Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια & 
να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό 



FULL DAY COUSIN, CURIEUSE, ST PIERRE 
WITH LUNCH BOAT

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ 
ΝΗΣΙΑ 
CURIEUSE & 
ST. PIERRE 

Έναρξη: 07:45
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η ξενάγηση ξεκινά με μεταφορά προς την προβλήτα 
Baie Ste Anne όπου εκεί θα πάρετε το κρουαζιερόπλοιο. 
Θα σας δωθούν αδιάβροχες τσάντες όπου μπορείτε να 
βάλετε τα προσωπικά σας αντικείμενα όπως επίσης θα σας 
εξηγήσουν για τους κανονισμούς ασφαλείας και την χρήση 
σωσιβιών. Κάθως ξεκινάτε την ξενάγησή σας θα αντικρίσετε 
οικότοπους και άλλα πολλά.  Θα δείτε επίσης Τα ενδημικά 
πουλιά που βρέθηκαν στο νησί Cousin είναι το Magpie 
Robin, το Sunbird, το Fody, το Blue Pigeon και το War-
bler.  Η περιοδεία συνεχίζεται με μια διαδρομή 30 λεπτών με 
καραβάκι στο νησί Curieuse, όπου σερβίρεται ένα υπέροχο 
μεσημεριανό γεύμα στο Καταμαράν. Το νησί Curieuse 
έχει μεγάλο αριθμό γιγάντιων χελωνών, όπου μπορείτε 
να τις αντικρείσετε απο κοντά και να βγάλετε μοναδικές 
φωτογραφίες.  Πριν το τέλος της εκδρομής θα έχετε μια ώρα 
κολύμβηση με αναπνευστήρα στο μικρό νησί του St. Pierre. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα 
- Εξοπλισμός για snorkel 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, άνετα ρούχα, αθλητικά 
παπούτσια & να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό 


