
СЕЈШЕЛИСЕЈШЕЛИ

Сејшели е островска држава на Сејшели е островска држава на 
запад, лоцирана во водите на Ин-запад, лоцирана во водите на Ин-
дискиот Океан, оддалечена околу дискиот Океан, оддалечена околу 
1.600 км од брегот на Африка, се веро-1.600 км од брегот на Африка, се веро-
источно од Мадагаскар. источно од Мадагаскар. 

Составена е од четири групи ос-Составена е од четири групи ос-
трови, со вкупно 100 поголеми или по-трови, со вкупно 100 поголеми или по-
мали острови. Најголем остров е Махе, мали острови. Најголем остров е Махе, 
со површина од 144 км2, каде се наоѓа со површина од 144 км2, каде се наоѓа 
главниот град Викторија.главниот град Викторија.

Сејшели зафаќа површина од 455 Сејшели зафаќа површина од 455 
км2, со вкупно околу 85.000 жители, од км2, со вкупно околу 85.000 жители, од 
кои повеќето се Креоли (мешавина од кои повеќето се Креоли (мешавина од 
азиски, европски и афрички досе-азиски, европски и афрички досе-
леници), има и белци од англиско и од леници), има и белци од англиско и од 
француско потекло, исто така, и Ки-француско потекло, исто така, и Ки-
нези и Индуси.нези и Индуси.

Во Викторија, според верската Во Викторија, според верската 
припадност, околу 90 отсто се ка-припадност, околу 90 отсто се ка-
толици, а околу 7 проценти се про-толици, а околу 7 проценти се про-
тестанти. Официјални јазици се сеј-тестанти. Официјални јазици се сеј-
шелски, англиски и француски.шелски, англиски и француски.

ПОД СЕЈШЕЛСКИТЕ П   АЛМИ СО МИРИСОТПОД СЕЈШЕЛСКИТЕ П  
НА ВАНИЛАТА И ВКУ   СОТ НА КОКОСОТНА ВАНИЛАТА И ВКУ 

ВЕ ВОДИ НАВЕ ВОДИ НА::



Во текот на целата година климата е Во текот на целата година климата е 
тропска, со температура од 30 до 35 тропска, со температура од 30 до 35 
степени Целзиусови. Можни се и крат-степени Целзиусови. Можни се и крат-
котрајни тропски дождови, но по-котрајни тропски дождови, но по-
ретко.ретко.

На Сејшели се организираат разни На Сејшели се организираат разни 
тури и разгледувања на главниот град тури и разгледувања на главниот град 
Викторија, како и посета на други Викторија, како и посета на други 
острови, како Праслин и Ла Диг, каде острови, како Праслин и Ла Диг, каде 
има прекрасни плажи и необична има прекрасни плажи и необична 
вегетација, расади со палми и, пред сè, вегетација, расади со палми и, пред сè, 
џиновски кокоси кои можат да из-џиновски кокоси кои можат да из-
раснат во најразлични облици. Главни раснат во најразлични облици. Главни 
извозни производи на Викторија се извозни производи на Викторија се 
ванила, кокос, кокосово масло, оклоп ванила, кокос, кокосово масло, оклоп 
од желка, сапун и гуано. од желка, сапун и гуано. 

Туристички атракции во градот се: Туристички атракции во градот се: 
саат кулата изградена по пример на саат кулата изградена по пример на 
Most Vauxhall во Лондон, судницата, Most Vauxhall во Лондон, судницата, 
Викториините ботанички градини, Викториините ботанички градини, 
Националниот историски музеј, При-Националниот историски музеј, При-
родонаучниот музеј и Sir Selwyn родонаучниот музеј и Sir Selwyn 
плоштадот. Тука се наоѓаат и нацио-плоштадот. Тука се наоѓаат и нацио-
налниот стадион и политехничкиот налниот стадион и политехничкиот 
институт, додека во внатрешноста на институт, додека во внатрешноста на 
пристаништето се наоѓа индустријата пристаништето се наоѓа индустријата 
за конзервирање туна.за конзервирање туна.

ПОД СЕЈШЕЛСКИТЕ П   АЛМИ СО МИРИСОТАЛМИ СО МИРИСОТ  
НА ВАНИЛАТА И ВКУ   СОТ НА КОКОСОТСОТ НА КОКОСОТ


