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Necker Island
Váš súkromný západ slnka

Necker Island sa nachádza na
Britských Panenských ostrovoch,
v ohromujúcej, nedotknutej oblasti Karibiku,
obklopený tyrkysovou vodou a koralovými
útesmi a lemovaný krásnymi bielymi
piesočnými plážami.

I

Idylické miesto Necker
Islandu s rozlohou 30
hektárov je súkromným
rajom nekonvenčného
podnikateľa Sira Richarda
Bransona a dá sa naň dostať
iba loďou alebo helikoptérou.
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Virgin Limited Edition, kompletná a pripravená privítať svojich prvých hostí.
Po dvoch rokoch sú exkluzívne vonkajšie i vnútorné priestory The Great House
zrenovované v pôvodnom originálnom dizajne, ba pribudlo aj zopár inovatívnych
prvkov. Inšpirovaný balijským štýlom pôvodnej konštrukcie, nový hlavný dom
ponúka dych vyrážajúci panoramatický výhľad na Karibik, Atlantik a priľahlé
ostrovčeky. Každá z ôsmich hosťovských izieb má vlastný balkón a všetky
sú vybavené posteľou kráľovských rozmerov a priestrannou kúpeľňou. Na
poschodí nájdete Master Suite s rozlohou 140m2, navrhnutou tak, aby ponúkala
panoramatický výhľad takmer z každého uhla. Zároveň ponúka jacuzzi pre dvoch
, samostatnú vonkajšiu vaňu a tiež kuchynský kút s plne vybavenou chladničkou.
Nový dom je srdcom ostrova, miestom, kde sa ľudia stretávajú na rozľahlej
vonkajšej terase s hojdacími sieťami a pohovkami a veľkým jedálenským stolom,
kde si vychutnáte večeru v spoločnosti rodiny a priateľov. Tzv. „vranie hniezdo“
na streche s nádherným výhľadom a plne zásobený bar pre prípravu obľúbených
koktailov, to je pozvánka do jacuzzi pre vychutnávanie šampanského i západu
slnka. A ak máte chuť sa ešte pred večerou namočiť v mori, naskočte si na ziplano, ktorým sa rýchlo spustíte z terasy The Great House až na bielu piesočnú
pláž - aj tu je k dispozícii jacuzzi, do ktorého sa zmestí neuveriteľných 32 ľudí!
Ubytovanie na ostrove ponúka okrem deviatich spální v hlavnom dome
(vrátane nádherného priestranného Master Suite) aj šesť samostatných víl Bali,
roztrúsených po celom ostrove. Tieto priestranné domy s dvoma spálňami,
ktoré boli navrhnuté v balijskom štýle, sú postavené 500 metrov od hlavnej
budovy a ponúkajú prekrásny výhľad na oceán. V hlavnom dome nájdete i
bunker, ktorý vo veľkom štýle ubytuje až šesť detí. Celkový počet osôb, ktoré sa
môžu na ostrove Necker Island ubytovať, je tridsať dospelých plus šesť detí.

The Great House

Uplynuli presne dva roky, odkedy titulné stránky
novín zaplavili správy o katastrofickom požiari na
súkromnom ostrove Necker Island. Oscarová herečka
Kate Winslet vtedy pomohla zachrániť Bransonovu
90-ročnú matku a odprevadiť ju do bezpečia. Dnes je
rekonštrukcia The Great House, patriaceho do kolekcie
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Podnikateľ, dobrodruh, humanista a šiesty najbohatší Brit (podľa magazínu
Forbes, ktorý každoročne zostavuje rebríček miliardárov, dosahuje hodnota
jeho majetku viac ako 4,6 miliardy dolárov). Nikdy nedokončil strednú
školu a ponúka svetlý príklad, že predpokladom úspechu nemusí byť
vždy len vzdelanie. Jeho značka Virgin je dnes známa po celom svete
a symbolizuje úspech, nevšednosť a zahŕňa cca 400 spoločností. Jeho
aktivity siahajú od hudobného priemyslu cez letecké linky a železničné
dráhy až po vesmírnu turistiku. Podniká i vo finančných službách a
cestovnom ruchu, prevádzkuje fitnes a wellness centrá, na trh uviedol
nápoj Virgin Cola, ba s vlastným tímom vstúpil aj do sveta Formuly 1.

Idyla a romantika

Pre Bransona je Necker Island domovom už viac ako tridsať
rokov a predstavuje preň najidylickejšie a najromantickejšie
miesto na svete. Koniec koncov, tu si svoje áno povedal
s manželkou Joan v roku 1989 (rovnako ako jeho dcéra
Holly o 22 rokov neskôr). Ostrov ponúka ideálne prostredie
pre svadby, svadobné cesty či oslavy s rodinou a priateľmi,
na ktoré rozhodne nikto nikdy nezabudne. Pre všetkých,
ktorí chcú Necker Island zažiť bez toho, aby si museli
prenajať celý ostrov, sú najideálnejšie „Celebration
týždne“, počas ktorých si jednotlivé vily či izby možno
rezervovať na sedem nocí rovnako ako v hoteli.
Čo sa týka stolovania, šéfkuchári vám pripravia tie najchutnejšie
jedlá podľa vašich predstáv a môžete si ich vychutnať v
romantickom prostredí priamo na pláži. Je na vás, či máte večer
chuť na homára, alebo kaviár... pobyty sú all inclusive, takže sa
môžete tešiť na rozmanitú stravu, šampanské a aktivity, o akých
sa vám vari ani nesnívalo, vrátane „Necker nymfy“, ponorky,
ako vystrihnutej z fantázií Jamesa Bonda. Možno sa ňou ponoriť
do hĺbky 30 metrov pod dohľadom skúseného pilota a objavovať
stratené vraky a exotický podmorský život na koralových
útesoch. Ak vás tenis, plachtenie, vodné lyžovanie, windsurfing,
šnorchlovanie, potápanie či rybolov celkom vyčerpajú, nechajte
si omladiť telo i dušu v Bali Leha Spa,
alebo len tak nerušene oddychujte
na odľahlej pláži s bielym pieskom.
Doprajte si luxusnú dovolenku s
Magic Travel na izolovanom ostrove
a zažite váš súkromný západ slnka.
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