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Hotels & Resorts

Diamonds
Diamonds
Diamonds
all inclusive luxus v Afrike
Planhotel Hospitality Group, založená v roku 1997 vo
švajčiarskom Lugane ako jedna z vedúcich firiem pre riadenie
hotelov a rezortov v Indickom oceáne, sa stala celosvetovo
známa vďaka využívaniu unikátnej kombinácie lokálnych
tradícií a talianskeho štýlu v dizajne i v službách, ktoré
dopĺňa obľúbeným all inclusive konceptom.
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Zanzibar

Diamonds La Gemma
dell‘Est

Tento päťhviezdičkový all inclusive
hotelový rezort v tropických záhradách sa nachádza na severozápad-

P

nom pobreží afrického
ostrova Zanzibar a priamo
pred ním sa rozprestiera
dlhá pláž s jemným bielym pieskom, odkiaľ možno pozorovať nádherné

západy slnka. Hotel ponúka ubytovanie v 138 moderných izbách,
suitách a vilách, z nich väčšina
má výhľad na oceán, súkromnú
terasu a priamy prístup do záhrady. Vily majú k dispozícii služby
komorníka; 5-spálňová prezidentská vila má navyše vlastný
súkromný bazén. Hotel, populárny pre svoj all inclusive koncept
v piatich baroch a štyroch reštauráciách, ponúka raňajky, obedy
a večere v reštaurácii Pavilion,
no nájdeme tu i pizzeriu či beach
gril podávajúci prevažne ryby
a plody mora. V rezorte, ktorý
zvíťazil v prestížnej súťaži World
Travel Awards ako najlepší rezort
na Zanzibare, si na svoje prídu
aj aktívni dovolenkári, ktorí si tu
môžu zacvičiť ako vonku, tak i
v plne vybavenej posilňovni. Pre
deti je k dispozícii detský kútik
a opatrovateľské služby.

lanhotel Hospitality
Group zastrešuje značky Diamonds, Sandies a Exploreans
Camps & Lodges, pričom najväčší luxus ponúkajú inovatívne
all inclusive hotely Diamonds,
ktoré každý rok získavajú mnohé ocenenia, keďže filozofia ich
služieb sa zameriava na reflektovanie individuálnych požiadaviek klientov a poskytovanie
personalizovaných služieb.
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Diamonds Star of the East

N

ajexkluzívnejší rezort na
Zanzibare s úžasným
ubytovaním v jedenástich
luxusných vilách poskytuje dostatok súkromia i služby
komorníka pri koncepte all inclusive.
Nachádza sa na nádhernej pláži
Nungwi a dokáže splniť požiadavky
aj najnáročnejších klientov. Moderne zariadené vily v duchu africkej
architektúry, obklopené tropickými
záhradami, disponujú vlastným

bazénom i priestrannou terasou, ktorá
poskytuje nádherné výhľady na Indický
oceán a romantické západy slnka. Ubytovať sa možno v jednospálňových alebo
dvojspálňových vilách, pričom niektoré
majú vlastnú vírivku. Ocean Blue Restaurant servíruje jedlá medzinárodnej
kuchyne pri fascinujúcich pohľadoch na
okolité záhrady a oceán. Miešané drinky
i rôzne snacky si hostia môžu vychutnať
v Tiara Lounge bare. Nechýba, samozrejme, možnosť stravovať sa vo svojej vile,
ani 24-hodinový servis komorníka.

H

ostia majú
taktiež bezplatný prístup
do reštaurácií
a barov v rezorte Diamonds La Gemma dell’ Est,
ktorý sa nachádza hneď
vedľa. Aktívni hostia môžu
využiť posilňovňu pod
holým nebom a súkromné
hodiny pilates priamo vo
vile. Hotel patrí do siete
Small Luxury Hotels of the
World a vyhral ocenenie v
rámci World Luxury Hotel
Awards.
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Oba hotely zabezpečujú množstvo vodných
športov, majú potápačské
centrum a tenisové kurty;
organizujú tiež fakultatívne výlety, napríklad
do Stone Town, výlety
za korením, rybačky či
safari v Tanzánii. Rezorty
sa nachádzajú 50 km od
medzinárodného letiska,
do Stone Town sa možno
dostať za 55 minút jazdy
autom.

Keňa

Diamonds Dream of Africa

Luxusný päťhviezdičkový rezort na pláži
Malindi v Keni (cca 2 hodiny jazdy z medzinárodného letiska v Mombase) ponúka ubyto-

vanie v 33 junior suitách a 2 suitách s vlastnou
vírivou vaňou. Všetky sú zariadené moderným
nábytkom s talianskym dizajnom, ktorý dokonale zapadá do exotického prostredia Afriky.
Stravovanie v hlavnej reštaurácii ponúka jedlá
talianskej kuchyne a tiež výber čerstvých rýb
a plodov mora. Večeru si možno vychutnať na
terase alebo vo vnútri reštaurácie.

N

a pláži sa nachádza A’la Carte
Restaurant. V bare
sú k dispozícii nápoje z programu all
inclusive, za príplatok aj
výber prémiových likérov
a alkoholických nápojov.

Čerstvé ovocie, nápoje a malé
snacky si počas obeda možno
dopriať v bare pri bazéne. V
rezorte si možno užívať vodné
športy, potápanie, stolný tenis
či volejbal, pričom každý deň
sa organizujú rôzne zábavné
aktivity, večerný program
i rôzne atraktívne výlety,
napríklad africké safari do

národných parkov
Masai Mara, Tsavo,
Amboseli a Nakaru.
Hotel patrí do siete
Small Luxury Hotels
of the World a získal
certifikát Cerificate of
Excellence za kvalitu
od prestížneho portálu Tripadvisor.
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Mozambik

Diamonds Mequfi
Beach

D

o rodiny Diamonds pribudol v roku
2015 nový
päťhviezdičkový hotel
v turisticky takmer neob-

javenej destinácii - Mozambiku - priamo na piesočnej
pláži na juhu polostrova
Pemba v zátoke Mecufi
Bay, neďaleko národného
parku Quirimbas (cca
hodina jazdy z medzinárodného letiska Pemba).
Dokonalý relax a oddych
v nedotknutej mozambickej
prírode tu možno skvele
kombinovať so zážitkami
afrického safari. Rezort
poskytuje ubytovanie
v plážových bungalovoch
s veľkými súkromnými
terasami s výhľadom na
oceán a vonkajšími sprchami. Vybrať si možno medzi
5 | GOL DMAN

ubytovaním v de luxe
izbách alebo plážových
suitách s oddelenou
spálňou a obývacou
miestnosťou. Taktiež
možno využívať bazén
so slanou vodou a
viacero reštaurácií
a barov. Reštaurácia
Assinatura servíruje

raňajky, obedy a večere s výhľadom
na bazén; snacky a pizzu priamo pri
bazéne nájdu hostia v Brisa do Mar
a nápoje v bare Bela Baia a v plážovom bare. Za poplatok si možno
objednať romantickú večeru v Sea
You Restaurante zameranom na plody
mora. Rezort poskytuje aj široké možnosti vodných športov (katamaran,
windsurfing, kitesurfing, kanoe, paddle board, šnorchlovanie, potápanie)
ale aj plážový volejbal, plážový futbal,
stolný tenis, jogu a pilates. V rámci
fakultatívnych výletov možno pozorovať veľryby, absolvovať rybačku či
safari v národnom parku Ngorongosa.
Hotel patrí do siete Small Luxury
Hotels of the World a v prestížnej

súťaži World Travel Awards bol nominovaný medzi najlepšie hotely v Mozambiku.
o všetkých hoteloch Diamonds
nájdete miesto pre dokonalý
oddych tela aj mysle - v Spa
centre MVUA African Rain Spa
si môžete vychutnať rôzne masáže i relaxačné procedúry, založené na miestnom
korení a prírodných ingredienciách.
Ak by ste chceli zažiť dovolenku v najprestížnejších hoteloch v Afrike, pre viac
informácií kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.
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