O Paraíso: Mahé

Nv Frs

Meridien Barbarons 4*
Situa-se a 20 minutos do aeroporto e a 15 minutos da capital Victoria, numa magnífica praia de areia branca e água azul-turquesa. Todos os
belos 113 quartos têm acesso directo à praia e estão equipados com ar condicionado, wc (com secador de cabelo), TV satélite, minibar,
cofre, rádio, telefone, varanda ou terraço. Os 2 restaurantes do hotel propõem-lhe gastronomia crioula e internacional, sob a forma de
buffet. O hotel dispõe de piscinas (adultos e crianças), voleibol, ping-pong, canoas, mini golfe, equipamento de snorkeling, spa, e um clube
para crianças (penguin clube). Próximo do hotel poderá ainda desfrutar do centro de mergulho, campo de golfe (9 buracos) ou ainda alugar
uma bicicleta, mediante pagamento.
Constance Ephelia Resort 5*
Situado em 2 das mais bonitas praias de Mahé com vista sobre o Parque Marinho de Port Launay, o Hotel Ephelia disfruta de uma
localização privilegiada com 120 hectares de vegetação luxuriante. Inaugurado em 2010, o resort é constituido por 224 suites e 43
villas de várias categorias, equipadas com todo o conforto e requinte de um hotel dessa categoria: ar condicionado, LCD TV, WIFI
(ligação Ipod, CD & DVD), cofre, telefone, minibar, ventoinha, menu de escolha para as almofadas entre outras facilidades. O
Ephelia resort dispõe de 5 restaurantes e 5 bares, 1 spa com 7000 m2, 1 sauna, jacuzzi, salão de beleza, 5 lojas, 4 piscinas, um kid’s
club e varias actividades desportivas: ginasio totalmente equipado, tenis, campo de squash, catamaran, windsurf, kayaks e
mediante uma participação: mergulho, pesca, yoga.
Sunset Beach Hotel 4*
Situado a alguns minutos da capital Victoria e a 15 minutos do aeroporto, o Hotel Sunset Beach está situado na praia privativa de Glacis,
bem protegida na Costa Noroeste na principal ilha das Seychelles: Mahé. Constituído por 29 quartos recentemente renovados e repartidos
entre suites “ junior” e “deluxe” bem como villas luxuosas. Todos eles estão equipados com ar condicionado, mini bar, telefone, cofre e kit de
chá e café. O hotel dispõe de um restaurante com gastronomia internacional e crioula, 1 bar “on the rocks” e salão de chá. Tem ainda um
piscina com vista para o oceano Indico, sala de jogos e vários desportos náuticos como snorkeling, vela ou ainda mergulho na baia de Beau
Vallon.
Hilton Northolme Resort & Spa 5*
Localizado na baia de Beau Vallon, sobre uma pequena praia, o hotel é constituido por 40 villas privadas de diferentes categorias
equipadas com TV satélite, DVD/CD, telefone, ventoinha de tecto, ar condicionado, jacuzzi, acesso a internet, varanda ou terraço.
O Hotel dispões de varias actividades aquáticas como snorkeling, kayaks e outros desportos em Beau Vallon Bay que fica muito
proximo. Para um relaxamento total, o Hilton tem ainda à disposição o “Duniye spa”, especializado em tratamentos Ayurvedicos, 1
restaurante, bar, uma piscina “infinity”, fitness centre, sala de jogos, sala de TV e lojas.
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