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Bij velen staan de Seychellen hoog op 
de bucketlist. Hier ga je heen voor je 
droombruiloft of je huwelijksreis en 
het staat vooral bekend als een luxe 
bestemming die niet voor iedereen 
is weggelegd. Of is deze droom toch 
dichterbij dan je denkt?

Met Turkish Airlines vlieg je 
comfortabel van Amsterdam 
naar het hoofdeiland Mahé. Daar 
krijgen bezoekers (geldt voor alle 
nationaliteiten) een gratis visum 
voor dertig dagen. Het hele jaar 

door heerst er op de Seychellen 
een tropisch klimaat en ligt de 
temperatuur meestal tussen de 28 
en 30 graden wat het een ideale 
reisbestemming maakt. Daar komt 
nog bij dat er geen vaccinaties 
nodig zijn, vrijwel geen muggen én 
er maar twee uur tijdsverschil is 
met Nederland. Van een jetlag is 
dus geen sprake.

Voor ieder wat wils
Wie denkt dat de Seychellen alleen 
weg zijn gelegd voor de rijken onder 
ons heeft het mis. Op de Seychellen 
vind je niet alleen maar luxe 
exclusieve resorts. Er is een gevarieerd 
aanbod voor elk budget. Van een 
5-sterren accommodatie tot aan een 
self service appartement. Zit je klant 
niet vast aan een bepaald budget en 
wil hij/zij de Seychellen in alle luxe 
beleven? Dan zit je klant hier uiteraard 
goed. Zo biedt Maia Luxury Resort & 

WegdRomen op de seychellen…

De Seychellen, officieel de Republiek der Seychellen, is een archipel gelegen 
in de Indische oceaan ten noorden van Madagaskar. Het bestaat uit 115 
eilandjes waarvan er maar drie echt bewoond zijn. Hoewel het bij Afrika 
hoort, is er niks terug te vinden van de Afrikaanse cultuur.
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Elke maand verrast LMX Touristik de best boekende reisagent met een persoonlijk 
bezoek, een leuke attentie én een symbolisch ticket naar Leipzig. Lees snel verder wat 
je hiervoor moet doen!

Je reist als best boekende agent van de maand begin december (met alle andere 
winnaars van deze actie) gratis naar Leipzig. Daar krijg je een rondleiding op het 
hoofdkantoor van LMX en een uitgebreide presentatie over de organisatie en het 
reisaanbod. Aansluitend staat een bezoek aan de kerstmarkt in de stad op het 
programma en een stadstour. De volgende dag heb je nog genoeg tijd om op eigen 
gelegenheid de stad te ontdekken!

Elke maand kans!
Maak zoveel mogelijk boekingen uit het LMX-programma en mail je reserverings-
nummers aan het eind van elke maand naar p.vanmastrigt-kempen@lmx-touristik.de
Je boekingen van april mag je uiteraard nog insturen. De winnaar maken we elke maand 
bekend in Reisbizz. 

WoRd jij de lmX-

boekeR van de 

maand?

En ga jij mEE op rEis 

naar LEipzig?

April-winnaar!
Kupers Reisinfo in Born is de tweede 
winnaar van de LMX-boekingsactie. In de 
maand april maakte dit team de meeste 
boekingen. Pascall van Mastrigt-Kempen, 
Account Manager International bij LMX, 
ging bij het reisbureau langs om hen de prijs te 
overhandigen. Een van de teamleden mag in december 
mee naar Leipzig.  

http://58a6089b6083e.momice.events/267128
mailto:p.vanmastrigt-kempen%40lmx-touristik.de?subject=
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Spa een service van wereldklasse en 
zelfs een butlerservice. Bij Paradise 
Sun Hotel kun je genieten van één van 
de mooiste stranden op Praslin. Veel 
resorts zijn ook erg kindvriendelijk 
en bieden speciale kinderactiviteiten 
aan, zoals Raffles Seychelles en Hilton 
Seychelles Labriz Resort & Spa. Zoek 
je juist een kindvrij resort dan is 
Hilton Seychelles Northolme Resort & 
Spa een aanrader.

De Seychellen hebben meer dan 
alleen de parelwitte zandstranden en 
turquoise wateren. De flora en fauna 
zijn er uniek. Zo zijn Vallée de Mai 
natuurreservaat op Praslin en Aldabra, 
een atol waar ‘s werelds grootste 
populatie reuzenschildpadden 
woont, beiden UNESCO World 
Heritage sites. Het is een thuis voor 
dieren die je nergens anders op de 

wereld vindt, zoals de Seychelse 
blauwe duif, de zwarte papegaai 
en de reuzenschildpad. Ook de 
onderwaterwereld is adembenemend; 
ideaal dus voor natuur- en 
duikliefhebbers. 

Eten op de Seychellen is elke dag 
een feestje. De Creoolse keuken is 
een mix van de Afrikaanse, Aziatische 
en Europese keuken met invloeden 

uit India. Zo staat 
er altijd wel een 
curry op het menu, 
maar ook verse 
vis in tamarinde 
saus, papaja salade 
en gebakken 
broodvrucht wordt 
veel gegeten. Wil 
je echt iets lokaals 
eten, vraag dan naar 
Rousettes: een curry 
van vleerhonden.

Eilandhoppen
Ben je op de Seychellen dan 
is het aan te raden om te 
gaan eilandhoppen. Met een 
catamaran maak je makkelijk 
en snel de oversteek van Mahé 
naar een van de andere eilanden 
Praslin, La Digue en Silhouette. 
Ieder eiland heeft zijn eigen 
kenmerk en sfeer. Er is zoveel 
te zien en te doen dat je wél 
minimaal een week nodig hebt…

Tekst en foto’s: Jennifer Joedo

Vijf excursietips
1.  Reuzenschildpadden aaien en naar het strand van Anse Source d’Argent, 

La Digue.
2.  Cocktails drinken bij Grande Anse, La Digue.
3.  Bezoek aan Vallée de Mai Natuurreservaat, Praslin.
4. Snorkelen bij Silhouette Island.
5. Rumproeven bij Takamaka, Mahé.

De Seychellen in beeld…


