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Viete, kde sa nachádza raj na zemi? My sme na našich  
cestách jeden našli. Reč je o exotických Seychelách a spolu 

s nami sa môžete pozrieť na palmový Praslin. Tropické  
podnebie, azúrové pláže, vysoké hory, dažďové pralesy,  
nádherný podmorský svet, to všetko je teraz dostupné  

vďaka akciovým letenkám. 

Po asi hodine plavby Indickým oceá-
nom sa začíname približovať k nád-
hernému zelenému ostrovu Praslin. 
Vystupujeme v prístave s azúrovou 
vodou a dohadujeme si taxík pre 
6 osôb. Zároveň si kupujeme lístky 
na trasu Praslin – La Digue. Teda 
lístkami sa to nazvať nedá, je to 
len jedna ručne napísaná účtenka, 
ktorú vám potom vymenia za modrú 
plastovú tabuľu. Ubytovanie Chez 
May Paule je len pár minút jazdy na 
sever a sme milo prekvapení, aký 
luxus na nás čaká. Máme privátny 
domček s tromi kúpeľňami, klimati-
záciou, terasou a krásnou plážou len 
5 minút peši.

Nestrácame teda čas vybaľovaním 
a hor sa na pláž. Ak sme doteraz 
videli na seychelskom ostrove Mahé 
tie najúžasnejšie pláže, tak Anse 
Volbert je ešte vyššia liga. Uhladený 
biely piesok, azúrové pásy s výraz-
ným prechodom do modrej, opustený 
ostrov v strede a naľavo aj napravo 
nádherná zelená scenéria. Vrháme 

sa strmhlavo do vody, aj keď nás 
domáci upozorňoval na raje, ktoré sa 
môžu plaziť po dne a majú pŕhlivý 
chvost. Na tejto pláži sme nevideli 
žiadne, no na ďalšej presne také, ako 
nám kreslil do piesku, takže treba 
byť opatrný. Je to guľaté ako tanier, 
s veľkými očami, dlhým chvostom, 
splýva to s pieskom a poskakuje po 
dne. Na tejto pláži by sme vedeli 
stráviť aj celý deň, no keďže sme na 
Prasline iba dva dni, chceme stihnúť 
aj ostatné top miesta.

Poobede máme v pláne jednu 
z 10 najkrajších pláží na svete Anse 
Lazio. Autobusová zastávka je síce 
hneď pri ubytku, ale chvíľu nám tr-
valo nájsť ten vyblednutý žltý náter 
na ceste. Čakanie na bus bolo v tom-
to prípade ako čakanie na smrť, 
vôbec sa nedá spoliehať na časové 
rozpisy a treba tam byť radšej skôr. 
Jazda stojí obvyklých 5 seychelských 
rupií a treba vystúpiť na zastávke 
Anse Boudin, pretože inak sa odve-
ziete na vrchol ostrova Zimbabwe.

TEXT a FOTO: Juraj PrieVALskÝ

Seychely: Sprievodca rajom

Azúrová pláž Anse Volbert  
na východe ostrova.
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Odtiaľto je to peši asi 10 minút 
a očakávanie rajskej pláže stupňu-
je okolitá príroda. sme tu, krásna 
zátoka s bielym pieskom, palmami, 
žulovými kameňmi po bokoch a, sa- 
mozrejme, ostrovom v diaľke. Špe-
cifikom pre túto pláž je vymedzená 
kúpacia zóna tvorená podmorskou 
sieťou až po dno, kde môžete šnor-
chlovať a vidieť húfy rybičiek. Ak by 
sme hľadali historický dôvod, tak 
v roku 2011 sa tu odohrali dva útoky 
žraloka na ľudí. Aby sme vás však 
upokojili, je to extrémne zriedkavý 
útok na seychelách, ktorý sa odvtedy 
nezopakoval.

Ak chcete mať úplný zážitok, tak 
šnorchlovanie stihnite do štvrej 
poobede, potom začína byť voda 
rozmútená. Toľko pestrofarebných 
rybičiek, koralov všetkého dru-
hu alebo morskú korytnačku sme 
nevideli na žiadnej inej pláži. Asi aj 
preto je zaradená medzi celosvetovú 
špičku. relaxujeme na pláži takmer 
do zotmenia.

Hurá do nového dňa
Po včerajších skúsenostiach vyráža-
me na zastávku o niečo skôr. Tento-
raz ide bus plus-mínus načas a na-
sadáme na linku, ktorá ide do Vallée 
de Mai. V preklade Májové údolie, 
ktoré je pod záštitou UNesCO, je 
jedným z hlavných bodov dnešného 
programu. Cena vstupného je 20 € 
alebo 320 rupií. V čase našej návšte-
vy sa viac oplatilo platiť v eurách. 
Ako sa dočítate na informačných 
tabuliach, polovica zo vstupného ide 
na druhú UNesCO oblasť – atol 
Aldabra, kde žije ohrozený druh 
gigantických korytnačiek.

Praslin je domov viacerých uniká-
tov ako chameleóna tigrovaného, 
čierneho papagája a rastú tu vzácne 
orchidey. endemitické palmy Coco 
de Mer, ktoré nenájdete nikde inde 
na svete, sú jednou z najväčších 
atrakcií celých seychel. A čím sú 
tieto palmy také zvláštne? Palmy 
samičky majú plody, palmy samce 
zase penis a rozmnožujú sa trením 

o seba. Jedna takáto palma rastie 
25 rokov a plod celých 7 rokov, tak si 
predstavte tú vzácnosť.

Na začiatku túry vám dá sprievodca 
ohmataťvšetky časti týchto paliem .  
Plod pripomína zadok 
alebo ženské lono a pre-
dáva sa ako afrodiziakum 
do ázijských krajín. Nie je 
náhoda, že princ William 
a kate ho dostali ako 
darček na svadobnej ceste 
na seychelách. Vývoz je, 
samozrejme, zakázaný 
a ak by ste si ho chceli 
kúpiť legálnou cestou, tak 
stojí okolo 200 € plus príplatok za 
ďalšiu batožinu . Dobrá správa je, 
že tento národný symbol dostanete 
zadarmo do pasu.

Počas prehliadky parku sa treba 
držať vyslovene na chodníkoch, inak 
vám hrozí zavalenie 20 kilovým 
kokosom. Popri výklade o palmách 
sa dozviete informácie o ďalších 

zaujímavých rastlinách a živočíchoch 
v tomto pralese. Sprievodca nám 
ukazuje vanilku, škoricovník alebo 
dáva ovoňať citrónovú trávu. Okrem 
toho to vyzerá, ako keby bol dohod-
nutý s každou jednou jašteričkou, 

ktorá nám pózuje. Zaujímavé boli 
príhody o tsunami, ktorú zažil ako 
malý chlapec, mýtoch o žralokoch 
alebo pôvode seychel. keďže seyche-
ly nie sú sopečné ostrovy, domnieva-
jú sa, že tvorili prakontinent Zeme. 
keď stúpla voda v oceánoch, ostali 
len vrcholčeky ostrovov, a preto majú 
seychely také podobné špicaté tvary. 
Záver trasy tvorí vyhliadka  

Jedna takáto palma rastie  
25 rokov a plod celých  

7 rokov, tak si predstavte  
tú vzácnosť.

Pláž Anse Georgette s nádherným 
bielym pieskom.

Unikátne palmy Coco de Mer.
Kokosy vážia až 20 kilogramov!
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na La Digue a okruh pokračuje dvo-
mi cestami naspäť.

Vychádzame pred hlavný vchod 
a čakáme na bus, aby sme mohli 
pokračovať našu púť na severozá-
pad Praslina. Počas jazdy ostrovom 
sa vynára nekonečný oceán, je tu 
minimálna domová zástavba a jedno 
menšie letisko. Všetko bez akých-
koľvek známok turistického ruchu. 
Vystupujeme za plážou Anse kerlan, 
jednu zastávku pred konečnou 
stanicou v kopcoch Mont Plaisir. 
Následne už musíme ísť peši cez 
vstupnú bránu do rezortu Lemuria. 
Po asi 10 minútach asfaltkou prichá-
dzame na rázcestie. Naľavo je cesta 
k rezortným vilám a menšej pláži 
Petite Anse kerlan, napravo dlhšia 
trasa na Anse Georgette. My sme si 

vybrali väčšiu tutovku, teda dopra-
va, kde pokračuje cesta mierne do 
kopca. Nachádza sa tu jediné golfové 
ihrisko na celých seychelách, ktoré 
je prvotriedne udržiavané. Na pláž 
Anse Georgette je to ešte ďalších 
10 minút, ale každá kvapka potu 
stojí za to.

Pred nami sa začína otvárať nád-
herná biela pláž s tyrkysovou 
vodou. sme tu takmer sami, čo len 
znásobuje zážitok z rajského pros-
tredia. Ovocný režim môžete doplniť 
z pestrej ponuky domácich, ktorí sú 
schovaní za kríčkami. Ak chcete aj 
šnorchlovať, tak lepšia voľba bude 
Petite Anse kerlan. Na tejto malej 
útulnej pláži sa najlepšie potápa pri 
skalách v strede. ešteže sme tú WiFi 
objavili až po rybičkách . #

JuraJ Prievalský
(* 1985, Bojnice) Vášnivý cestovateľ a jeden zo zakladateľov 
blogu www.svetobeznici.sk. Maximalista, čo sa týka programu, 
minimalista, čo sa týka nákladov. Vyštudoval MatFyz v Bra-
tislave. Fascinujú ho zabudnuté pláže, veľhory a mrakodrapy. 
Najviac mu učaroval Havaj, Seychely, Kanárske ostrovy a Dubaj.

Sprievodca údolím Vallée de Ma a vylupnutý kokos.


