


 

Why the Seychelles? 

Neden Seyşeller? 

150 Millions years… 

150 Milyon yıl…  



One of the most pristine and un-commercialised 

destination remaining 

En bozulmamış ve ticari olmayan 

destinasyonlardan biri 

…and still intact 

… ve hala bozulmamış 



 

Breathtaking beaches…. 

Nefes kesen sahiller… 
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Authentic island experience…. 

Otantik bir ada deneyimi… 



Geography 

4 to 10 degrees 

south of the Equator 
4 – 10 derece Ekvator’un 

güneyinde 

1600 km 

east of Africa 
1600 km Afrika’nın 

doğusunda 



Geography 

41 granite islands (Granit Ada) 

74 Coral islands (Mercan Adası) 
__________________________________________________ 

115 islands (Toplam Ada) 

455 km² total land area  

(Toplam karasal alan) 



 

41 granitic islands… (Granit Adalar) 



 

74 coralline islands… 

Mercan Adaları 



short stay (< 1 week) 

combination Mahé/Praslin 

with excursion to La Digue 
1 haftadan kısa konaklamalar 

Mahe / Praslin konaklaması 

La Digue günübirlik 

regular stay (> 1 week) 

combination Mahé/Praslin 

and La Digue 
1 haftandan uzun konaklamalar 

Mahe / Praslin / La Dique kombinasyonu 

extension options 

island cruise or island getaway 
Cruise ya da ada eklemeleri ile uzatılabilir 

The Inner Islands (İç Adalar) 

scheduled flights 

flights in cooperation 

with island resort 

Mahe ve Praslin arasında tarifeli uçaklar. Diğer adalara tesisler uçuşları organize ediyor. 



Mahé 



Mahé 

Victoria Bölgesi 

Botanical Garden (Botanik Bahçesi) 

Market (Pazar yeri) 

Museums (Müzeler) 

Monuments (Anıtlar) 

Churches, temples  

(Kilise ve tapınaklar) 

Bel Air Cemetery (Mezarlık) 

Art galleries (Sanat galerileri) 

Ste. Anne Marine Nat’l Park 

(Deniz Milli Parkı) 



Mahé 

Victoria Dışı 

La Plaine St Andre 

La Domaine de Val des Prés 

Lenstiti Kreol 

Mission Lodge 

Jardin du Roi 

Beaches  

(Kumsallar) 



• Victoria une des plus petites capitales au monde 

et son célèbre marché 

• Les randonnées pédestres   

• Village Val-des-Prés (Maison Coco, Village 

artisanal, grande kaz,) 

• Institut Créole, La Maison des Prêtres 

• L’Eco-Musée 

• La Marine 

• Le Jardin du Roi et La Mission 

• Les galeries d’art 

• La plongée avec tuba (PMT) 

• Découverte du Parc Marin de Sainte Anne (7 

îles: Cerf, Cachée, Longue, Ronde, Moyenne, 

Ste Anne, Sèche) 

• Les plages (Beau Vallon, Anse Royale, Anse 

Intendance, Anse Soleil, Port Launay …) 

Mahé… Attractions et activités  

Port Launay, Baie Ternay ve Sainte Anne 

    3 Marine Parks 

    3 Deniz Parkı 



 

15 parkur :  

•9 Mahè  

•3 Praslin,  

•2 Silhouette  

•1 La Digue  



Praslin 
second-largest island 

İkinci en büyük ada 

Land area: 38 km² 

Yüzölçümü: 38 km² 
(12 km uzunluk x 4 km genişlik) 

Population: 8,850 

Nüfus: 8.850 

PRI 

Jetty 

easily accessible 

kolay ulaşım 

from Mahé (40 km) 

by plane (uçakla)15 dak. 

Gün boyunca saat başı 

express ferry (1 saat) 
(Günde 2 - 3 defa) 

Anse Lazio 



Praslin 
UNESCO Dünya  

Mirası Bölgesi 

Vallée de Mai 

Coco de Mer 

Black Parrot 



  

  

http://thundafunda.com/2/traveling-pictures-tourism/download/Lush Jungle of Praslin Island, Seychelles.jpg


Praslin 
Black Pearl Ocean Farm 

Siyah İnci Okyanus 

Çiftlikleri 

Kumsallar: Anse Lazio 

Anse Volbert (Côte d’Or) 

Anse Gorgette 

Island excursions: 

Günlük geziler 

 Cousin 

nature Reserve 

Doğal rezervler 

 Curieuse 

tortoise Conservation 

Kaplumbağa Koruma alanları 

 Aride 

bird Sanctuary 

Kuş barınakları 



     Anse Lazio… 



 

Cousin 



 

Aride 
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Curieuse 



September 25, 2019 SELLING THE SEYCHELLES IN EUROPE 

 

Ilot St Pierre 



La Digue 



La Digue 
Veuve (Paradise Flycatcher) 

nature reserve 

Cennet Kuşları doğal koruma alanı 

L’Union Estate 

copra factory 

plantation house 

Anse Source d’Argent 

Hindistancevizi işleme fabrikası 

Vanilya çiftliği 

Source d’Argent Plajı 

Colonial architecture 

Sömürge dönemi mimarisi 

neighbouring islands: (Komşu adalar) 

 Coco 

 Marianne 

 Félicité (island hotel) 

excellent snorkelling &  dive spots 

Snorkel ve dalış merkezleri 



   Anse Source d’Argent 



      Anse Coco 



Other Small Granitic Islands 
with island resorts 

(Konaklama imkanı olan diğer granit adalar) 

Mahé yakınında: 

 Ste. Anne 

 Cerf 

 Round (Mahé) 

 North 

 Silhouette 

 

 

Praslin yakınında: 

 Chauve-Souris 

 Cousine 

 Round (Praslin) 

 Frégate 

 Félicité 

 

 

 



Coralline Islands 
with island resorts 
(Konaklama imkanı olan mercan adaları) 

Mahé’den 35 – 40 dakika uçuş mesafesi: 

 Bird Island 

 Denis Island 



 





The Outer Islands 
Located beyond the Seychelles plateau 
(Seyşeller platosunda yer alan dış adalar) 

Low lying sand cays & 

coral atolls 
(Alçak seviye kum adaları 

ve mercan adaları) 

Accommodation: 
(Konaklama imkanı olanlar) 

 Desroches 

 Alphonse 

 Amirantes 

 Alphonse 

 Southern Coral Grp. 

 Farquhar 

 Aldabra 

five island groups: 
(5 farklı adalar grubu) 

Inner 

Islands 



 



Creole 



Total: approx. 97,500 (Toplam nüfus) 

Cosmopolitan blend of different races 

European, African, Asian 

(Avrupa, Afrika ve Asya ırklarının karışımı)  

3 official languages: English, French, 

Kreol Seselwa (Seychelles Creole) 

(Resmi diller: İngilizce, Fransızca ve Seyşeller 

Kreolesi yerel dil)  

Religion: 82% Roman-Catholic, 

6% Anglican, 12% others 

Dinler: %82 Roma Kilisesi, %6 İngiliz Kilisesi ve %12 

diğer dinler  

 

Population (Nüfus) 

Bonzour. 
Konman ou sava? 



When to go? 

Ne zaman gitmeli? 



… any time! 

… istediğiniz zaman! 

 

the only Indian Ocean island destination to lie outside the cyclone belt 

Hint Okyanusun’da kasırga hattında olmayan tek ada 

pleasant tropical climate throughout the year 

Yıl boyunca tropik iklim etkisi 



May to September: SE Trade Wind 
(European Summer) lower humidity 

drier & cooler (~25 °C) 

October to April: NW Trade Wind 
(European Winter) more humid 

warm tropical weather (>30) 

Travel Season  

Mid December- February 
frequent tropical rainfall 

Mayıs - Eylül: Güney Doğu Rüzgarları 
(Yaz dönemi) düşük nem 

Kuru ve serin (~25 °C) 

Ekim - Nisan: Kuzey Batı Rüzgarları 
(Kış dönemi) nemli 

sıcak tropik iklim etkileri (>30 °C) 

Aralık ortası - Şubat 
sıklıkla tropik yağmurlar 



Accommodation (Konaklamalar) 
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Environment 
Unique                         Benzersiz 

flora and fauna    bitki ve hayvan türleri 

on land 

in the air 

under water 

1,000+ 

endemic 

species 

Su altında, havada ve karada yaşayan 1000 den fazla bölgesel canlı çeşitliliği 



 

Spectacular flora & fauna 
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2 UNESCO World Heritage Sites 
UNESCO Dünya Mirası Alanı iki bölge 

Aldabra Atoll 



 

Vallée de Mai, Praslin 



What to do? (Neler yapılır?) 



 

Sailing & Cruising… 





Snorkelling 



Diving… 



 





Fishing … 



 



 



Golf… 



Wellness & Spa… 
 





 





Weddings & honeymoon… 
 



civil and religious weddings  

legally recognised throughout the EU 
AB ülkeleri tarafından yasal olarak geçerli olan resmi 

evlilik sertifikası. Dini evlilik törenleri… 

Long been known as the “islands of love” 
(Uzun zamandır «Aşk Adaları» olarak biliniyor) 





 



 Time zone: 2 hrs ahead in summer & 3 in winter 

 Saat dilimi:GMT +2, Türkiye’den +1 

 

 Entry requirements: visitor’s permit issued upon arrival; need valid passport, return or 
onward ticket, the proof of the first 3 nights accommodations 

 Giriş belgeleri: Hiçbir ülkeye vize uygulaması yok, geçerli pasaport, dönüş bileti, ilk 
3 gece konaklama belgesi 

 

 Vaccination: none 

 Aşı: Aşı uygulaması yok  

 

 Clothing: Light cotton clothing. Smart Casual -long pants for men for dinner and 
entrance into casinos 

 Kıyafet: Hafif pamuklu, yazlık kıyafetler. Erkekler için birçok otelde akşam yemekleri 
için ve casinolar için pantolon gerekliliği var. (Smart – Casual) 

 

 Departure tax : included in the ticket 

 Çıkış vergisi: Havaalanında ödenen bir vergi yok. Uçak biletleri fiyatına dahil. 

 

     Electricity : 240 volts, 

     Elektrik: 240 Volt 

 

Travellers Essentials (Seyahat bilgileri) 



 

 Driving: left hand side - international or European license 

 Trafik/araç kullanımı: Soldan trafik (direksiyon sağda). Uluslararası ya da AB onaylı 
ehliyetler geçerli. 

 

 Transportation: 

     Mahé and Praslin – public transport, taxis and car rental 

     La Digue – bicycle, ox-cart 

     Helicopter towards all inner islands 

  Ulaşım: 
Mahe ve Praslin: toplu ulaşım, taksi ve araç kiralama yaygındır. 
La Digue: Bisiklet ya da öküz arabası 
İç adalara helikopterler ile ulaşım sağlanmakatdır. 
 

 Currencies : Seychelles Rupee (1€ =16 SCR) 

 Para birimi: Seyşeller Rupisi (1 TL = 2,5 SCR) -yaklaşık değer Ocak 2019- 

 

 Credit Cards: Amex, Mastercard and Visa are accepted in most places 

 Kredi kartı kullanımı: Amex, Visa ve Mastercard hemen hemen her yerde geçerli 

 

 ATM: Available on Mahe, Praslin, La Digue 

 Bankamatik: Mahe, Praslin ve La Digue adalarında mevcut 

 

     Phone: international code + 248 

     Telefon: Uluslararası kodu +248, GSM hatları uyumlu 

 

Travellers Essentials (Seyahat bilgileri) 



 one of the most pristine and un-

commercialised destination 

En el değmemiş ve ticarileşmemiş 

yerlerden biri  

 pleasant tropical climate year 

round, all day (25—32 °C) 

Yılboyunca tropik iklim, tüm gün 

25 – 32 °C 

 outside cyclone belt 

Kasırga hattı dışında 

 

 flora and fauna unique in the world 

Dünya üzerinde sadece kendine 

has bitki ve canlı türleri 

 no visa required (for citizens of all 

countries!) 

Hiçbir ülkeye vize uygulaması yok! 

 kilometers of long, uncrowded 

beaches 

 Kilometrelerce uzunlukta el 

değmemiş, tenha sahil şeritleri 

Reasons to visit Seychelles 
Seyşellere seyahat etmek için sebepler 



 friendly, hospitable multi-ethnic 

population 

 Farklı etnik kökenlere sahip sıcakkanlı, 

misafirperver ada halkı  

 

 democratic constitution, politically and 

socially stable 

 Demokratik anayasa ile yönetilen, 

politik ve sosyal olarak düzenli bir halk  

 world class fishing and SCUBA diving 

 Dünya standartlarında balıkçılık ve 

dalış imkanlarına sahip 

 

 

 no tropical diseases or dangerous 

plants or animals 

 Tropik bölgelere has hastalıklar, 

tehlikeli bitki ve hayvanlar yok 

 small time difference for European 

visitors (no ―jet lag‖) 

 Bölgemiz için az saat farkı. Jetlag yok 

 

 

 

 

Reasons to visit Seychelles 
Seyşellere seyahat etmek için sebepler 



 

The Seychelles islands …. another world 





www.seychelles.travel 

info@seychelles-stb.it 


