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D

va ikonické
hotely Jebel Ali a Hatta Forte stáli
na začiatku rozprávkovej premeny
Dubaja na turistickú destináciu
svetovej triedy, pričom spoločnosť
JA Resorts & Hotels dnes už vlastní
široké portfólio luxusných dubajských hotelov.
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A nové prémiové plážové
rezorty začala budovať
aj v Indickom oceáne. V
decembri roku 2013 na
Seychelských ostrovoch
otvorila Enchanted Island
Resort a v roku 2014 nasledoval hotel JA Manafaru
na Maldivách. Oba hotely
získali v minulom roku
niekoľko najprestížnejších
ocenení World Travel
Awards za najlepšie luxusné ubytovacie zariadenia.

História medzinárodnej
hotelovej siete JA Resorts
& Hotels so sídlom v Dubaji
sa začala písať v roku 1981
otvorením hotelov Jebel Ali
a Hatta Forte, ktoré hostí
z celého sveta začali priťahovať
do vtedy turisticky ešte nie
veľmi rozvinutého Dubaja.

dreveným obložením - sú prirodzene zasadené do okolitej krajiny, pričom každá vila má vlastný bazén,
vonkajší jedálenský kút a osobného
čašníka. Všetky ponúkajú kombináciu ekologickej citlivosti, svieže
tropické prostredie a skutočne neobmedzený luxus. JA Manafaru osloví
aj chutným, organickým a kreatívnym stravovaním a aj najnáročnejší
gurmáni si prídu na svoje v štyroch
reštauráciách a troch celodenných
procedúry, ktoré prinášajú
skvelé výsledky v oblasti antiagingu, hĺbkovej hydratácie a
relaxácie.
žiť si môžete plne
vybavené fitnes centrum, 18-jamkový
golfový simulátor,
centrum vodných športov či
tenisový kurt. Nechýbajú ani
špeciálne zážitky: škola varenia, pozorovanie delfínov či
romantická večera na pláži pri
sviečkach.

U

baroch. Nájdu tu všetky chute - od
ázijských cez špeciality Stredného
východu a tradičnej maldivskej
kuchyne až po grilované plody
mora a ľahké občerstvenie vo forme
šalátov a sendvičov. Ak potrebujete viac ako súkromná vilka nad
vodou dokáže ponúknuť, stačí
zamieriť na pobrežie a užívať si

jedinečné procedúry v
prvotriednom spa či troch
vonkajších bazénoch. V
záujme dosiahnutia celkového obnovenia tela aj ducha a
prostredníctvom partnerstva
so svetovou „Aromaterapia
Associates“ vytvorili v týchto kúpeľoch sofistikované

JA Manafaru

Luxusné ubytovanie v raji

H

otel JA Manafaru
leží na najsevernejšom cípe súostrovia
Maldív na atole Haa
Alif lemovanom nádhernou
lagúnou. Biely piesok, priezračné more, nekonečné spektrum
farieb tamojšej prírody i dokonalé pohodlie víl a apartmánov
dávajú tušiť, že návštevníci sa
ocitnú v luxusnom okázalom
raji, ktorý sľubuje dokonalý
oddych od hektickej doby. Areál
ponúka 84 luxusných vodných
víl a plážových bungalovov.
Všetky vily - inšpirované maldivskou architektúrou, charakteristickou hladkými líniami,
elegantnými zaoblenými slamenými strechami a pôvodným
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Enchanted Island Resort
Koloniálny štýl v chránenom
morskom parku

E

nchanted Island
Resort, situovaný na
ostrove v najúžasnejšom morskom parku
na Seychelách - Sainte Anne
Marine Park, obklopujú nádher-
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né farby Indického oceánu a bujná tropická vegetácia. Po prílete na medzinárodné
letisko v Mahé vás odvezú do súkromného salónika na krátke občerstvenie.
Nasleduje 15-minútová plavba motorovým člnom, ktorým sa odveziete do
súkromnej vily. Rezort pozostáva z iba
desiatich víl zariadených v koloniálnom
štýle so súkromným bazénom a služ-

bami komorníka. Na výber sú
klasické jednospálňové vily alebo rozľahlé dvojspálňové vily,
pričom každá má priamy vstup
na pláž.

nechať zorganizovať
súkromnú večeru pri
mesačnom svite či
objednať si raňajky do
postele. Všetci hostia

majú k dispozícii tri
individuálne skrášľovacie pavilóny,
súkromnú parnú

vybavenej posilňovni či zaplávať v bazéne.
V roku 2017 plánuje JA Resorts & Hotels otvoriť
tretí prémiový plážový rezort v Indickom oceáne JA Eclipse Beach Resort, ktorý bude situovaný na
najkrajších plážach východného pobrežia Srí Lanky.
Ak vás oslovili rajské hotely v prvotriednych svetových destináciách, kontaktujte cestovnú kanceláriu
Magic Travel pre viac informácií.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk

miestnosť a terasu
v rámci kúpeľov Serena Spa. Vodné športy
a aktivity sú v hoteli
samozrejmosťou, taktiež si možno požičať
vybavenie na šnorchlovanie a kajaky alebo si zacvičiť v plne

M

edzinárodnú
kuchyňu s kreolskými vplyvmi si
môžete vychutnať
v reštaurácii Bounty s dych
vyrážajúcimi výhľadmi na
Indický oceán. Rôzne nápoje
a koktaily vám namiešajú v
hotelovom bare a môžete si aj
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