Háttérinformációk a Seychelle-szigetekről

Időeltolódás:
GMT + 4 óra
Hálózati feszültség:
240 V, 50 Hz, 3 ágú csatlakozó
Vízum:
Magyar állampolgár 30 napra vízummentesen, visszautazástól számított 6 hónapi érvényes útlevél, megfelelő anyagi
fedezet, vissza- illetve továbbutazásra érvényes repülőjegy, szállásfoglalásról szóló igazolás felmutatásával utazhat be.
Valuta:
A hivatalos fizetőeszköz a seychelles-i rúpia. (SCR). 1 USD = 12.10 SCR
Pénzváltás:
Bankokban és szállodákban egyaránt lehet pénzt váltani. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért a
hazautazásig őrizze meg.
Javaslatunk szerint ne váltsanak be nagyobb mennyiségű seychelles-i rúpiát, mert az EUR-t szívesebben
fogadják!!!
Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express. Utazási csekkje lehetőség szerint dollár alapú legyen.
A bankok nyitvatartási ideje bankoktól függően változó. Általában hétköznap 8.30-14.00-ig, szombaton 11.00-ig tartanak
nyitva.
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló:
Helyi készítésű jellegzetes ajándéktárgyak: fafaragások, kagylóból készült ékszerek, helyi virágokból készült parfümök. A
piacokon szinte mindenütt lehet alkudni, áruházakban és más üzletekben nem.
A boltok hétfőtől péntekig 8.00-17.00-ig, szombaton délelőtt 8.00-12.00-ig tartanak nyitva. Néhány bolt vasárnap is kinyit.
Időjárás:
Mivel az ország klímáját a trópusi éghajlatra jellemző hatások befolyásolják, egész évben meleg van (24-30 C fok). A levegő
átlagos páratartalma 75%.
A májustól szeptemberig tartó száraz időszak - amikor is kevés az eső, így a páratartalom is viszonylag alacsony - a
legideálisabb az ország meglátogatására.
Öltözék:
Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. Viseljen kalapot és könnyű, pamutból készült ruhákat. Egy-egy
kirándulás alkalmával szüksége lehet kardigánra is. Lábbeliként csomagoljon szandált és túra-, vagy sportcipőt is.
Egészségügyi előírások, oltások:
Nincs kötelező védőoltás. Mindemellett a mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi
tisztiorvosi szolgálatot.
Ivóvíz:
A csapvíz, fogyasztásra nem igazán alkalmas. Kizárólag palackozott vizet igyon, s kerülje az ismeretlen eredetű vízből készült
jégkockával hűtött italokat. Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot. Legyen óvatos az utcai élelmiszer- vásárlásnál
is. Kerülje a nyers élelmiszerek és hámozatlan gyümölcsök fogyasztását.
Ételek, italok:
Seychelles nevezetes a konyhaművészetéről. A világ legkülönbözőbb pontjairól érkezett receptek, helyi specialitások, és
mindezek keveréke gazdagíja és teszi ízletessé a különféle ételeket. Az indiai konyha hatására – mely dominánsam
meghatározza a seychelles-i konyha íz-világát – használnak különböző egzotikus fűszereket, curry-t, valamint előszeretettel
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fogyasztanak, halat, friss zöldségeket, és természetesen köretként rizst. (A Seychelles-en a vacsora számít főétkezésnek,
melynek menüsorában biztos ott szerepel a hal és a rizs.) A húsokat gyakran grillezik és kókusztejjel locsolgatják.
Érdemes megkóstolni olyan helyi specialitásokat, mint a “kari koko ton” (kókusztejben párolt különleges tengeri hal), valamint
a “ladob patat” (édes burgonya).
Emberek, szokások, vallások:
Seychelles lakosainak száma jelen pillanatban 75.000. Az ország történelmében két olyan meghatározó esemény volt, amely
igen nagy hatást gyakorolt mind a társadalom, mind pedig a kultúra és a vallás mai állapotának kialakulására.
Az első: 1835-ben a rabszolgaság eltörlése, mely a különböző népcsoportok (afrikai, malgázi és francia) keveredését
eredményezte. A lakosság ma négerekből, mulattokból, kreolokból, indiaiakból, kínaiakból és malájokból tevődik össze.
A másik jelentős esemény 1853-ban a Római Katolikus Egyház térhódítása a szigeteken, melynek eredményeképpen
napjainkra már a lakosság 91%-a római katolikus. A vallás elterjedése alapjaiban változtatta meg a kulturális életet, beleértve
az oktatási rendszert is.
Nyelv:
A hivatalos nyelvek: a kreol, az angol és a francia.
(A kreolt mindenki beszéli, de az angol és a francia is széles körben elterjedt.)
Ünnepek, események:
Január 1.
Újév
Áprilisban:
Húsvét
Május 1.
Munka ünnepe
Június 5.
A Felszabadulás napja
Június 18.
Nemzeti Nap
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony ünnepe
November 1.
Mindenszentek
December 8.
Szeplőtlen fogantatás napja
December 25-26.
Karácsony
Szórakozási lehetőségek:
Az éjszakai élet, így a legtöbb szórakozó hely is, a szállodák környékén összpontosul.
Itt heti rendszerességgel, hangulatos, zenés-táncos esteket rendeznek.
A filmek után vágyakozóknak be kell érniük egyetlen mozival, mely Victoria városban található. Mahé és Praslin szigetén a
szerencsejáték rabjai kaszinóba is ellátogathatnak.
Autókölcsönzés:
A világhálóval rendelkező nagy autókölcsönzők, mint az Avis és a Hertz egyaránt jelen vannak az országban.
Nagyságrendileg egy középkategóriájú autó kölcsönzése 1 napra kb. 50-60 EUR.
Az autókölcsönzéshez érvényes jogosítvány szükséges.
Helyi közlekedés:
A számtalan kisebb szigeten természetesen nem érdemes járművel közlekedni, hiszen a szigetek igazi szépségeit gyalog
fedezhetjük fel. (Van lehetőség kerékpár kölcsönzésére is!)
A szigeteken minden szállodát érintő autóbuszjárat is közlekedik este 20.00 óráig.
Taxik a szállodáknál, a repülőtereken és a fővárosban is bármikor a rendelkezésre állnak, áraik megfizethetőek.
A szigetek közötti közlekedés komppal, repülővel, sőt akár helikopterrel is lehetséges.
Tiszteletbeli magyar konzulátus:
Felügyelő külképviselet: Nairobi
Cím: Kingsgate Travel Centre, Victoria, Mahe, Seychelles
Előhívó: (248)
Telefon: 292-811/800
Fax: 292-899
Tiszteletbeli konzul: Anna Butler-Payette
E-mail:
7south@7south.net
hunhunconsulate@7south.net
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A Konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 14. § (6) – ben foglalt konzuli tanúsítvány kiállítására vonatkozó
felhatalmazás – felhatalmazva!

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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